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Förord 

Inledande vill jag tacka de respondenter som valt att delta i föreliggande studie, utan vilka 

studien annars omöjligen kunnat genomföras. Vidare vill ett stort tack riktas till handledare 

Lars Ivarsson vars vägledning också varit avgörande för studiens genomförande och 

slutresultat. Jag vill även rikta tack till de vänner och familj som givit stort stöd och 

uppmuntran under arbetets gång. Till sist vill jag också rikta ett tack till mig själv som 

genomfört denna uppsats vilken lagts ned stor tid och hängivenhet åt.  

 

Karlstad, juni 2019 

Freja Östby Jansson 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie om personer vilka arbetar inom riskfyllda arbeten 

och deras upplevelse av risker och risktagande i sitt arbete. För att undersöka detta har sex 

personer vilka arbetar inom polisyrket alternativt brandmansyrket intervjuats om frågor 

berörande ämnet. Det som sades under intervjuerna är den data vilken studiens resultat har 

baserats på. Insamlad data har behandlats med hjälp av teorier gällande bland annat risker, 

riskbenägenhet, hjälpande beteende och motivation.  

 

Resultatet av studien påvisar att det finns centrala överrensstämmande personlighetsdrag hos 

de deltagande i studien, att finns en spänning kring att utföra riskfyllt arbete och att riskerna 

anses värda att ta när man får möjlighet att tillsammans med kollegor hjälpa andra människor. 

Studien hade inte ursprungligen för avsikt att analysera datamaterialet komparativt, men då 

det gick att utläsa väsentliga skillnader i respondenternas svar som kunde påvisa ett samband 

till deras ålder och arbetslivserfarenhet har detta genomförts. Detta påvisar att de av yngre 

respondenterna i studien i högre grad än de äldre upplevde att de utsatte sig själva för större 

risker, har önskan om åka på större larm, samt upplever farliga larm som mer spännande.  

 

Nyckelord: Räddningstjänst, polis, brandman, risk, spänning, adrenalin, hjälpande, 

hängivenhet, samhörighet, motivation 
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Abstract 

The following study is a qualitative study about people working in dangerous professions and 

how they think and feel about the risks and the risk taking that their profession requires. To 

examine this, six persons who works either as a police officer or a fire-fighter has been 

interviewed about these matters. The things that came up during the interviews are the 

material which the following study bases its results on. The material has been processed along 

with theories about such things as risks, risk propensity, helping behavior, and motivation.  

 

The results of the study shows that there are some mutual personality traits among the 

participants of the study, that the participants feels excitement when they perform work in 

dangerous situations, and that it is worth putting your own safety at risk when there is an 

opportunity to help others in dangerous situations, along with colleagues. Originally the study 

did not intend to analyze the material in a comparative way but when there was possible to see 

significant differences in the participants answers that could be linked to their age and the 

amount of years spent in their current profession, a comparative analyze was done. This 

showed that the younger participants to a greater degree than the older ones felt as if they put 

themselves up for bigger risks, have an urge on going on more dangerous jobs, and thinks of 

dangerous jobs as more exciting.  

 

Keywords: Emergency service, police officer, fire-fighter, excitement, adrenaline, helping, 

devotion, relatedness, motivation 
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1. Inledning 

 

Frisörer riskerar att få problem med axlar, kassapersonal riskerar problem med händer och 

handleder, kontorspersonal riskerar att bli stillasittande, yrkeschaufförer riskerar att råka ut för 

trafikolyckor och takläggare riskerar att falla. Av Sveriges cirka 4,8 miljoner förvärvsarbetare 

(scb, 2017), löper så gott som alla att råka ut för någon typ av risk i sitt arbete. Det finns till 

och med de yrken där du som anställd kan komma att ställas in för sådana farliga situationer 

där du utför dina arbetsuppgifter med ditt liv som insats. De flesta väljer ett yrke där risken 

eller riskerna inom det ses som en bieffekt till det huvudsakliga arbetet och också någonting 

som man helst hade kunnat klara sig utan. Sedan finns också de yrken där risken eller riskerna 

det medför utgör den centrala betydelsen för hela yrkets egenliga existens och syfte. Exempel 

på sådana arbeten är arbetet inom brandkåren och polisverksamheten och det är dessa två 

yrkesgrupper vilken följande uppsats kommer att behandla.  

 

Poliser och brandmän utgör en fundamental grund i den samhälleliga strukturen för att 

upprätta hålla ordning, skydda oss, hjälpa oss, minska olyckor och hantera olyckor. Detta gör 

dem genom att bland annat släcka bränder, lösa brott, rädda liv och ta hand om personer som 

behöver det (msb 2002, s 2; polisen 2019). Detta ses som en del av deras arbetsuppgifter, men 

detta medför också risker för dem. Polisen riskerar bland annat att utsättas för våld och hot 

och brandmännen löper risk att få cancer (arbetsmiljöupplysningen, 2019; brandfacket, 2019). 

Vi kan till och med läsa att poliser och brandmän omkommer i tjänst.  

 

Under sommaren 2018 härjades landet av skogsbränder och brandstyrkor från olika delar av 

världen kom till Sverige för att hjälpa till att få bukt på faran. Den sommaren satte en svensk 

brandman livet till för att hjälpa andra (nwt, 2018). Senare samma år dör en polisman i tjänst 

då han voltade med bilen vid en brådskande uttryckning (dn, 2018). I samband med dessa 

tragiska händelser väcktes ett intresse i mig hur det kommer sig att människor är så olika 

varandra att vissa är beredda att möta de risker i samhället som de flesta andra springer ifrån, 

och det med livet som insats. Jag började leta forskning kring hur många som dör i tjänst och 

vilka det är som väljer att arbeta på detta sätt med dessa höga insatser. Viss forskning har 

funnits att tillgå men mina frågor upplevdes inte fullständigt besvarade och istället hade en ny 

fråga öppnat sig, om det var så att folk faktiskt tyckte om riskerna som arbetet medförde. Det 

är av den anledningen och i den tanken som följande undersökning tagit sin form.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie har varit att få en ökad och fördjupad bild av hur anställda 

inom ett riskfyllt arbete tänker och känner kring de risker och risktagande de ställs inför i sin 

arbetssituation. Det har också varit av central betydelse att öka kunskapen om kring vad eller 

vilka faktorer som är åtråvärda för de anställda i upplevelsen av att utföra sitt arbete, vilket 

kan komma att vara aktuellt för såväl arbetsgivare som för personer som är intresserade av att 

fördjupa sig ytterligare inom forskningsområdet. Föreliggande studie avser att besvara 

följande frågeställningar: 
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1. Är det möjligt att urskilja centrala personlighetsdrag hos de anställda inom yrket? 

 

2. Vilka reaktioner utspelar sig hos de anställda när de befinner sig i en riskfylld 

arbetssituation? 

 

3. Vad är orsaken till att de anställda anser risktagandet värt att ta? 

 

 

1.2 Tidigare forskning inom området 

Det finns en del forskning inom området som kan kopplas till samma tänkta område där bland 

annat personlighetsforskning, riskbenägenhet och motivation varit av aktuell betydelse. Av 

relevans för föreliggande studie har bland annat kvantitativ undersökning på räddningstjänst 

personal kontra icke räddningstjänstpersonal återfunnits. Denna studie redogör för att 

brandmän och poliser i högre grad än de som inte jobbade inom räddningstjänsten söker sig 

till situationer vilka de upplever spännande (Salters-Pedneault, Ruef & Orr 2010 s, 210). Det 

finns också forskning gjord inom risker och dess förhållande till ålder på personerna som 

utsätter sig för dem. En sådan studie gjord av Enander och Johansson (2002) påvisar att yngre 

personer i åldrarna 18-35 upplevde minst risk i hemmet i förhållande till de andra 

ålderskategorierna, de upplevde också att de var minst informerade om risker samtidigt som 

de också var de som upplevde åtgärder mot risker som mest besvärliga i förhållande till de 

äldre i undersökningen vilka var mellan åldrarna 56-72 år som såg åtgärder mot risker som 

allra mest meningsfullt. Börjesson och Enander (2002) har genomfört studier på olika typer av 

riskklassade arbeten så som räddningstjänst, polis och militär där resultatet påvisar att 

arbetsuppgifter som upplevts som spännande för individen som utför dem varit avgörande för 

motivationen på arbetsplatsen och till arbetsuppgifterna. 

 

Denna typ av tidigare forskning har varit en god grund för föreliggande undersökning och har 

kunnat användas som utgångspunkt vid tankarna kring ett tänkbart resultat. Att tidigare 

forskning inte varit utformat enligt samma sätt som föreliggande undersökning har dock inte 

setts som ett problem utan ändock varit av väsentlighet för undersökningen.  Den tidigare 

forskningen utgör en grund för denna undersökning att stå på, och medför också möjlighet att 

se likheter eller skillnader med tidigare resultat vilket senare kommer att kunna förstärka 

resultatets möjlighet till generalisering.  

 

 

1.3 Avgränsning 

Föreliggande studie är en studie med ett litet antal deltagare vilket resultatet baseras på. Detta 

försvårar generaliseringsmöjligheterna på grund av att det gör det svårt att uttala sig om 

huruvida resultatet går att anta till en större grupp eller enbart är förekommande hos de 

aktuella respondenterna. För att underlätta studiens möjligheter till tänkbar generalisering har 

studien avgränsats till yrkena polis och brandman. Dessa två har valts av anledningen att de 

innefattar dels innefattar risker och dels innefattas av kategorin blåljusyrken. Andra yrken 
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skulle givetvis också kunna falla inom ramen för riskfyllda arbeten men att blanda yrken av 

olika karaktär försvårar studiens generaliseringsmöjligheter.  

 

1.4 Disposition 

Undersökningen har delats in i fem huvudsakliga avsnitt, vilka behandlas enligt följande 

ordning: inledning, teoretisk referensram, metod, analys och resultat, samt slutsatser och 

diskussion. Inledningen har redogjort för sådant som kan tänkas vara av väsentlighet för att 

läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vad följande uppsats kommer att behandla. Den 

teoretiska referensramen redogör för de centrala teorier som avgjort undersökningens 

utformning. Vidare presenteras metoden vilket beskriver tillvägagångssättet vid insamlande 

och bearbetning av datamaterial. Resultat och analys presenteras under ett gemensamt avsnitt 

där resultatet i samverkan med de aktuella teorierna presenteras. Under avsnittet slutsatser och 

diskussion redogörs för de slutsatser man kan göra utifrån studien samt olika tankar och 

vidare diskussioner som väckts längs arbetets gång. Samt huruvida studiens frågeställningar 

lyckats besvara. 

 

 

2. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt kommer de begrepp och teorier presenteras vilka anses vara av vikt för att 

förstå undersökningen. De flesta begrepp och teorier härstammar från engelska begrepp där 

vissa återfinns i svensk översättning och andra inte. De begrepp som det inte återfunnits en 

vedertagen svensk översättning till har dock i den mån det varit möjligt presenterats i sitt 

ursprung men sedan översatts till svenska. Detta för att hålla en sådan konsekvent 

språkanvändning som möjligt och underlätta för läsaren. 

 

2.1 Definition av risk 

Risker och risktagande har varit av betydelse för människans liv sedan urminnes tider där 

människan enligt Oppenheim (1977 refererad i Trimpop 1994, s 1) ständigt tvingats 

identifiera, förutse och hantera olika typer av risker. Han menar att människans syn på, och 

förhållningssätt till olika typer av risker går ut på att beräkna vilka förluster och vinster som 

finns att tillgå vid den aktuella risken. Dessa är avgörande för hur risken hanteras och också 

om risken är värd att ta eller inte.  

 

En enkel och entydig definition på vad begreppet risk egentligen innefattar är dock inte helt 

enkelt att tillgå då flertalet olika forskare och teoretiker själva valt att sätta en definition på det 

då risk kan ser ur många olika perspektiv och i samverkan med flertalet olika aspekter så som 

situation och personlighet (Trimpop 1994, s 5).  Yates (1992 refererad i Trimpop 1994, s 6) 

menar att risk kopplas samman med varje individs beslutsfattande med utgångspunkt i 

individen själv värderar risken, där risken är troligheten till förlust. Schäfer (1978 refererad i 

Trimpop 1994, s 5) menar också att risk är troligheten till en viss förlust men att denna kan 
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beräknas med hjälp av formler. Zuckerman (1979 refererad i Trimpop 1994, s 6) menar att en 

risk är den bedömda sannolikheten för ett negativt resultat. Underförstått i Zuckermans 

definition är därmed att en risk är förenat med någonting farligt och också skadligt.  

 

Zuckermans definition är i relation till andra definitioner, trots att uppfattningen kring 

begreppet inte är enhälligt, enkel att förstå och förhålla sig. Definitionen avser att risken är 

förenat med ett negativ resultat men uttalar sig inte djupare om hur risken uppnås eller 

behandlas. Då denna definition är mer öppen än andra definitioner har denna valts som 

utgångspunkt i användandet av begreppet risk och kommer användas som sådan i följande 

uppsats. Att välja en annan definition hade varit att göra begreppet mer låst till ett visst synsätt 

och perspektiv och därmed kunnat leda till att andra viktiga perspektiv och dimensioner 

förbisetts.  

 

2.2 Olika typer av risker 

Likväl som det återfinns olika definitioner av begreppet risk finns det också olika typer av 

risker, så som medvetna eller omedvetna, individuella eller samhälleliga, behagliga eller 

obehagliga och optimala eller höga risker. Dessa kommer att redogöras för i följande avsnitt.  

 

2.2.1 Medvetna eller omedvetna risker 

Fuller (1998 refererad i Trimpop 1994, s 8) väljer att se på risker och risktagande som såväl 

medvetna och omedvetna. Med detta menar Fuller (1998 refererad i Trimpop 1994, s 8) att 

vid en situation eller en händelse där bedömningen avgjordes innan risken skedde är en 

medveten risk, så som att en person medvetet tagit risken att råka ut för skada vid utebliven 

användning av bilbälte, medan en omedveten risk istället är de risker människor utsätts för 

som de sedan innan inte kände till, så som risken att någon skulle kunnat förgifta din mat 

innan du äter den.  

 

2.2.2 Individuella eller samhälleliga risker 

Trimpop (1994, s 11) redogör för två dimensioner av risker där den ena dimensionen 

innefattar risker för personen i sig, och den andra innefattar samhället eller en större grupp. En 

individuell risk definieras enligt Trimpop (1994, s 11) av ett så kallat ”frivilligt” risktagande, 

vilket går ut på att personen själv övervägt risken, eller drabbats av en risk vilken i sig inte ger 

direkta konsekvenser för någon annan en den aktuella individen. Risker på individnivå 

förefaller inte heller vara lika farliga och okontrollerade som samhälleliga. Exempel på 

individuella risker kan vara att få en hjärtattack, medan en samhällelig risk istället skulle vara 

att drabbas av krig och kriminalitet. De samhälleliga riskerna är ofta större och präglas således 

i högre grad av ofrivillighet där de som drabbas av risken inte har någon möjlighet att 

kontrollera den.  

 

2.2.3 Behagliga eller obehagliga risker 

Trots att vi valt att förhålla oss till Zuckermans definition av att en risk underförstått är 

förenat med fara och skada är det ändock av väsentlighet att redogöra för att risker inte tycks 
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upplevas så av alla. Apter (1982 refererad i Trimpop 1994, s 101) menar att risker kan vara 

behagliga (eng. pleasant) såväl som obehagliga (eng. unpleasant) beroende på vem som utför 

risken och i vilket sammanhang den sker. Han menar vidare att ett och samma beteende, 

vilket medför lika stora risker i sig, kan upplevas helt olika beroende på vem som utför dem. 

Han menar också att vissa kan längta efter att uppleva risker. Detta kan påtalas vid 

exempelvis fortkörning då han menar att en person kan välja att köra över 

hastighetsbegränsningen på grund av att denne är rädd för att komma sent till ett viktigt möte. 

Denna person väljer att utsätta sig för större risk för olycka och gör detta val då det tycks mer 

”fördelaktigt” än att komma sent till ett möte. Dock medför denna biltur ingen som helst nöje 

utan snarare oro, och personen har enbart kört fort för att nå en destination. När destinationen 

är nådd kommer personen att känna ett behag men risken den tog för att komma dit var av 

obehaglig karaktär. En person som istället kör över hastighetsbegränsningen för att det 

upplevs som spännande att få testa sin förmåga att bemästra en svår situation känner istället 

ett obehag när den tvingas sakta ner, då själva fortkörningen och risktagandet i sig var det som 

eftersträvades. Apter (1982 refererad i Trimpop 1994, s 101) menar att beroende på i vilken 

av de bägge dimensionerna risktagandet hör hemma så kännetecknas de av att den som utför 

handlingen befinner sig i en viss typ av sinnesstämning där den som upplever ett obehagligt 

risktagande befinner sig i ett ”telic mode” och den som upplever ett behagligt risktagande, ett 

”paratelic mode”. Detta illustreras genom bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, egen översättning av Apter 1982, refererad i Trimpop 1994, s 101. 

 

 

2.2.4 Optimala eller höga risker 

Beroende på vilken fara risken utgör för den eller de som kommer att drabbas av den redogör 

Trimpop (1994, s 38f) för att riskerna vara antingen optimala eller höga. Detta avgörs av 

situationen och individens möjligheter att kunna bemästra risken. Personen i fråga ska kunna 

bedöma vilken fara risken medför och därefter agera utifrån den på ett hanterbart och så 

ofarligt och därmed riskfritt sätt som möjligt. Om en risk är hanterbar så att en fara så gott 

som ska kunna uteslutas är risken optimal. Exempelvis utsätter vi oss för en risk då vi sätter 

oss i bilen och kör i väg, det är ofrånkomligt att fullständigt utesluta risken att vi kommer att 

hamna i en bilolycka men om vi följer lagar, regler och säkerhetsföreskrifter har vi i 

situationen gjort allt vi möjligen kan för att utesluta fara och därmed utsatt oss för en optimal 

risk. Om vi istället sätter oss i bilen, påverkade av alkohol, struntar i bilbältet och kör över 

den begränsade hastigheten har vi inte längre möjlighet att kalla risken optimal utan istället 

Telic mode 

Paratelic mode 

Låg grad av upphetsning Hög grad av upphetsning 

Avslappning (behagligt) 

Uttråkning (obehagligt) 

Rädsla (obehagligt) 

Spänning (behagligt) 
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hög, då det fortfarande är möjligt att det inte inträffar en olycka men risken för att det ska ske 

är allt större än om vi hade förhållit oss till riskerna och försökt att i den grad det är möjligt 

minimera dem. Höga risker kan också liknas med ”onödiga” risker då det finns ett annat 

mindre riskfyllt sätt att genomföra dem på, eller alternativt inte alls.  

 

 

2.3 Vad händer i kroppen vid risktagande  

Då kroppen upplever ett hot eller en fara aktiveras kamp/flyktresponsen (eng. fight or flight) 

(Trimpop 1994, s 38ff). Som tidigare redan klarlagt definierar vi att risker är förenade med 

fara vilket gör det möjligt att se denna respons vid risktagande beteende. 

Kamp/flyktresponsen är en biologisk respons som aktiverar det sympatiska nervsystemet i 

hjärnan och får kroppen att agera alert, uppmärksamt och redo för att lägga alla sina resurser 

på att kunna slåss mot faran eller springa ifrån den. Detta sker med hjälp av att stresshormon 

utsöndras i kroppen, ett av vilka är adrenalin.  

 

Adrenalinet bidrar till att pupillerna vidgas, musklerna får mer syre och pulsen slår fortare, 

detta fenomen kan i vardagligt språk kallas för att få en ”adrenalinkick”. Denna upprymdhet 

och ”kick” kan också beskrivas med hjälp av ”arousal”, som är en psykologisk och 

neurologisk term som används för att beskriva aktiveringen av de funktioner vilka vi redogjort 

för ovan (Psykologiguiden, 2019). Hur detta upplevs beror på faran vi ställs inför och vad för 

typ av risk man finner behaglig eller obehaglig. Vissa upplever det behaglig av att exempelvis 

åka berg-och-dalabana medan andra upplever det obehagligt, på samma sätt som vissa 

upplever det som spännande och behagligt att flyga flygplan medan andra upplever det 

obehagligt. Denna respons illustreras enligt bilden nedan:  

 

  
 │ 

  

 ↓ 

   

 ↓ 

  
Figur 2, kamp/flykt-responsen 

Ett hot upptäcks 

1. Amygdala i hjärnan  

reagerar på hotet 

2. Hypothalamus aktiverar det 
sympatiska nervsystemet som bland 

annat frigör adrenalin 

3. Adrenalinet ihop med andra 
stresshormon får oss att agera alert 
och kan få oss att uppleva en ”kick” 
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2.4 Riskbedömning 

De risker människor ställs inför, oavsett dess karaktär bedöms alltid, ibland medvetet och 

ibland omedvetet. Hur risken bedöms handlar i grunden om hur risken uppfattas av den som 

ställs inför den. Forskare menar att människor innehar en vis typ av tolerans för risker och att 

denna är av individuell karaktär (Enander 2002, s 43). Dessa menar också vidare att det är 

möjligt att likna en människans tolerans för risker likt en termostat där människan strävar 

efter att upprätthålla samma nivå på termostaten. Detta innebär att en person kan uppfatta en 

risk och sedan bedöma hur potentiellt farlig den är och därefter utgå ifrån sin egen termostat 

för att bedöma om risken ligger inom den rimliga ramen för att genomföra den eller inte. 

Detta innebär också i teorin att om en människa genomför en handling som ligger inom ramen 

för dennes tolererade risknivå och sedan vidtar en säkerhetsåtgärd för att minska risken den 

utsätter sig för så sjunker också riskens grad på dennes termostat. Vid första anblicken kan 

detta tänkas vara av positiv karaktär men forskare menar då att personen istället kommer att 

kompensera upp med ett nytt riskbeteende för att återställa risktermostaten vilket leder till att 

den åter igen uppnår samma nivå som tidigare. Detta fenomen kallas för riskhomestas (Wilde 

1998, s 9). Detta kan exemplifieras genom exempelvis användandet av cykelhjälm vid 

cykling. Enligt teorin cyklar en person utan cykelhjälm på ett sätt som enligt dennes 

personliga risktermostat är rimligt. Om denne sedan får en hjälm att tillgå skulle riskerna vid 

cykling minska ännu mindre och istället för att cykla på samma sätt och vara ännu mer 

skyddad av cykelhjälmen och därmed har minskat risken, kommer personen i fråga istället att 

ändra sitt beteende och kanske komma att cykla mer vårdslöst i trafiken med tanken om att 

det inte är så farligt för denne har ju ändå hjälm på sig.  

 

När människor uppfattar och bedömer risker på det sättet kan detta enligt Slovic et.al (2004, s 

311f) ske antingen med hjälp av analytisk- eller empirisk riskbedömning. Den analytiska 

riskbedömningen går enligt Slovic et.al ut på att det går att räkna ut risken med hjälp av 

matematiska formler där sannolikheten för riskens hot, sårbarhet och skada sätts i relation till 

varandra. Med hjälp av detta ska personen som står inför en risk kunna hitta det troligaste 

utfallet. Detta sker enligt följande 

 

      
                                                                     

      

                                                                     

      
Figur 3, analytisk riskbedömning 

 

Sannolikhet 

Sårbarhet 

Skadan 

Hur troligt är hotet? 

Hur troligt är det att hotet kommer att 

förorsaka den tänkbara konsekvensen? 

Om konsekvenserna skulle ske, hur 

stor är skadan? 
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I motsats till analytisk riskbedömning kan man också bedöma risker empiriskt. Detta går ut på 

att man värderar och bedömer helt avgörande på personliga preferenser så som erfarenheter, 

riskbenägenhet och personlighet. Det empiriska riskbedömandet sker instinktivt omedvetet 

och snabbt och grundas i associationer och känslor som är kopplat till en tidigare erfarenhet 

(Slovic et.al 2004, s 311f).  

 

2.5 Riskbenägenhet 

Riskbenägenhet handlar, precis som det låter, om vilken benägenhet en person har för att 

utsätta sig för risker. Riskbenägenhet kan röra sig både om omedvetet risktagande och 

medvetet risktagande. En person som medvetet tar höga risker har förståelse för risken och 

dess eventuella negativa utfall men väljer ändå att ta risken. En person kan också vara 

riskbenägen trots att denne inte medvetet tar höga risker utan istället utsätter sig för 

situationer där denne helt enkelt inte förstår vidden av risken den utsätter sig för. En person 

som arbetar inom polis- eller brandmansyrket måste uppfylla en viss grad av riskbenägenhet 

för att kunna utföra sitt arbete då deras arbetsuppgifter kan medföra att de utsätts för fara 

(Enander 2018, s 42). En brandman måste till exempel vara beredd att gå in i en brinnande 

byggnad för att rädda andra trots att detta medför risken att han själv skulle kunna bli kvar där 

inne.  

 

Det finns undersökningar som visar att det finns vissa grupper av människor som i högre grad 

än normen väljer att utsätta sig för risker, där det bland annat kan utläsas att yngre personer 

generellt utsätter sig för större risker än äldre personer (msb, 2011). Det är dock inte fullt lika 

lätt att uttala sig kring huruvida en person är enbart riskbenägen eller enbart inte riskbenägen 

då det finns möjlighet att se riskbenägenhet ur flera olika kategorier. Blais och Weber (2006 

refererad i Enander 2018, s 42) menar att riskbenägenhet kategoriseras enligt fem olika 

kategorier vilka är som följer; ekonomi, hälsa, fritidsaktiviteter, social, och etik. Beroende på 

vad personen ifråga eftersträvar kan den vara riskbenägen i en kategori men mindre benägen 

att utsätta sig för risker inom en annan. Vill en person bli rik och berömd finns det möjlighet 

att tänka sig att denne är beredd att ta ekonomiska risker, kanske också etiska sådana om det 

finns möjlighet att tjäna pengar på dem. Däremot skulle denna person förmodligen vara 

mindre benägen att utsätta sig själv för sociala risker då det skulle kunna vara skadligt för 

målet att bli berömd.  

 

2.6 Arbetet och dess risker 

2.6.1 Brandmän 

Arbetet 

För att bli brandman finns två huvudsakliga tillvägagångssätt där det ena innebär en tvåårig 

eftergymnasial utbildning ”skydd mot olyckor”, förkortat SMO. Denna utbildning finns att 

tillgå på två orter i Sverige och på dessa platser får deltagarna ta del av teori såväl som praktik 

i målet att lära sig att hantera olyckor, förebygga olyckor, släcka bränder, ledarskap, hantera 

trafikolyckor med mera (msb 2009, s 2). Ett annat tillvägagångssätt är att med hjälp av en 
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sammanlagt sex veckor lång utbildning bli deltidsbrandman. Att vara deltidsbrandman 

innebär att personen i fråga fortfarande vidhåller en annan huvudsaklig sysselsättning men att 

denne har beredskap att åka på larm. Beredskapen är dock inte konstant utan sker ungefär en 

gång i månaden. Utöver beredskapen tillkommer också att personen ska kunna delta på ett 

visst antal övningar, något som också brukar ske ungefär en gång i månaden. Som 

deltidsbrandman har du också möjlighet att i ett senare skede bli rekryterad till 

heltidsbrandman om möjlighet skulle ges på den aktuella brandstationen (blideltidbrandman, 

2019).  

 

De som bli brandmän behöver vara av god fysisk förmåga för att kunna klara av de 

utmaningar och arbetsuppgifter de ställs inför. Det är också av vikt att en brandman har en 

god empatiskt förmåga och ska ha lätt för att, och tycka om att samarbeta i grupp med andra 

(msb 2019, s 2). Utan dessa förmågor blir det svårt, nästintill omöjligt för en brandman att på 

ett så säkert sätt som möjligt kunna utföra sitt jobb.  

 

En brandman ställs inför många olika arbetsuppgifter där dagarna kan variera något enormt. 

Trots att en brandman historiskt sett haft till huvudsaklig uppgift att släcka bränder innefattar 

deras arbetsuppgifter i dag ett betydligt större spektra. Trots att de till namnet heter ”brand” är 

brandutryckningar det som de flesta brandmän generellt sett gör allra minst på sin arbetstid. 

De larm som en brandman kan ta del av i sitt arbete är givetvis bränder, men också 

trafikolyckor, olyckor vid industrier så som kemikalieutsläpp, miljöolyckor, och andra 

olyckor som kräver livräddning av människor eller djur. När en brandman inte är ute på larm, 

vilket är ganska stor del av arbetstiden arbetar de med bland annat brandförebyggning så som 

information och säkerhetsronder på skolor, företag och andra lokaler eller fabriker. De 

genomför också arbetsuppgifter på brandstationen så som övningsmoment, konditionsträning, 

service av arbetsbilar och materialvård. Utöver detta finns också en hel del tid på stationen där 

brandmannen enligt bästa förmåga får sysselsätta sig själv samtidigt som denne har beredskap 

för åka på ett eventuellt larm (msb 2019, s 2). Enligt tidigare studier påvisas att de som arbetar 

som brandmän är personer vilka har ett starkt behov utav att hjälp andra och att de är 

hängivna sitt yrke, och känner koppling till sin yrkesidentitet, alltså sin självbild på 

arbetsplatsen (psykologiguiden, 2019). Dessa behov, i samband med att brandmän faktiskt 

inte är på larm så ofta och därmed inte får utföra sin huvudsakliga arbetsuppgift är en stor 

utmaning för många brandmän. Många brandmän har egna företag eller andra typer av 

sysselsättningar vid sidan om sitt huvudsakliga brandmannayrke för att hålla sig sysselsatta. 

 

Risker 

En brandman tvingas hantera många olika risker i sitt arbete. Den största risken har länge 

varit insatsen rökdykning, vilken är den som sker då en brandman går in i en brinnande 

byggnad. Trots att denna insats setts som den farligaste så är det ändock inte där som det sker 

flest olyckor. De flesta olyckor och därmed också den största riskfaktorn i dagsläget sker i 

trafiken då brandmännen är aktiva både vid räddningsarbete vid trafikolycka men också att 

försöka säkerställa och leda om trafik vid olycka, något som kräver att de är på vägen och 
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därmed också nära andra trafikanter. Trafiken är också en riskfaktor i den bemärkelsen att 

brandmän som åker på larm ofta har bråttom till platsen och kan tvingas att åka fort med sina 

egna fordon, något som kan äventyra den egna säkerheten då det gör att riskerna för skada 

ökar om de exempelvis skulle kollidera eller köra av vägen eller liknande (räddningsverket, 

1998, s 40ff). I trafiken finns också nya risker för brandmännen att ta hänsyn till i den 

utveckling av eldrivna fordon som ägt rum under de senaste åren. Bilar, bussar och cyklar 

återfinns nu i eldrivna varianter där de drivs av litiumjonbatterier. Dessa batterier kan uppnå 

en väldigt hög temperatur och då också utsöndra gas som är giftig. Problemet som 

brandmännen har vid hantering av dessa batterier är att de behöver skydda sig mot såväl gasen 

som värmen, något som deras dräkter i dagsläget inte klarar av (svt, 2018). Dräkterna i sig har 

också genererat till vetskapen om en risk som för brandmannayrket är relativt ny, risken för 

cancer. Röken som brandmännen utsätts för vid brand innehåller ofta många farliga ämnen då 

det som brinner kan vara allt från trä, plast till kemikalier. Att röken i sig innehållit farliga 

ämnen har det funnits en viss medvetenhet kring, och det har i undersökningar visat att 

brandmän varit överrepresenterade inom vissa cancertyper och detta trots att de ändå inte 

särskilt ofta utsätts för röken. Det har dock visat sig att alla dessa ämnen sätter sig kvar i 

brandmännens kläder. Dessa kläder har hängt öppet och lättillgängliga i anslutning till all den 

andra ytan på brandstationen där brandmännen spendera sin huvudsakliga arbetstid. Efter 

denna upptäckt hänger dock kläderna separat från den andra ytan så att de inte vistas ihop 

med dem, och de tvättas också efter varje användning (brandfacket, 2019). Brandmännen 

utsätts alltså för såväl medvetna som omedvetna risker och de ställs också hela tiden inför nya 

risker och utmaningar i takt med att kunskapen ökar och att tekniken utvecklas.  

 

2.6.2 Poliser 

Arbetet 

För att bli polis krävs, precis som för brandmän, en eftergymnasial utbildning. Denna finns 

möjlighet att gå på fem olika orter i landet där fyra terminer sker på skola och en termin sker 

som aspirant, alltså praktik ute i en polisverksamhet. Utbildningen innehåller därmed såväl 

teori som praktik där deltagaren får lära sig bland annat polisens regelverk, metoder, 

tillvägagångssätt, övningar och fältstudier. För att bli antagen till utbildningen krävs att man 

uppfyller vissa krav som bland annat innefattar fysiska, medicinska och psykiska sådana 

(polisen, 2019).  

Väl utbildad som polis möts man i arbetet av många olika arbetsuppgifter där dagarna kan 

innehålla stor variation. Det finns många olika tjänster inom polisverksamheten där tjänsterna 

sträcker sig från allt mellan trafikpolis till polisryttare till bombtekniker till utredare. Den 

vanligaste tjänsten direkt efter avslutad utbildning är inom ingripandeverksamheten vilket kan 

innebära bland annat att ta anmälningar, utreda brott, hålla i förhör, omhänderta personer som 

är påverkade av exempelvis alkohol eller narkotika eller medverka vid stora evenemang så 

som demonstrationer eller sportevent. Detta är bara ett urplock av vad en polis kan komma att 

stöta på under en arbetsdag och arbetsdagen kan innefatta både praktiskt fysiskt arbete ute i 

samhället eller dokumentation eller förhör i kontorsverksamhet (polisen, 2019). Detta är dock 

någoting som polisen i det svenska samhället i dag kämpar för att hinna med då resurserna 
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inte är tillräckliga och många poliser väljer att lämna sin verksamhet samtidigt som allt färre 

väljer att utbilda sig inom området (riksdagen, 2018). Enligt tidigare forskning påvisas att de 

som väljer att arbeta inom polisverksamheten är sådana personer som vill hjälpa andra, vill 

jobba med andra, skippa rättvisa och upprätthålla lagar och regler i samhället (Lester 1993, s 

170). En person som väljer att jobba som polis drivs av ett högt rättspatos, vilket innebär en 

stark känsla för vad som är rätt och fel (ne, 2019). Poliserna har ett mer frekvent jobb att 

genomföra där de, om inte jobb ges till dem, skapar sig egna jobb i form av exempelvis 

patrullera i centrum eller sätta upp fartkontroller. Här blir utmaningen för många poliser i 

kontrast till brandmännen att det finns så mycket att göra och så knapp tid att hinna med 

allting på då brandmännen inte gärna kan åka att leta efter bränder då bränder så gott som 

alltid är något som anmäls om det finns personer i närheten medan poliserna kämpar med att 

hitta något som oftare döljs.  

 

Risker 

I och med att poliser har ett sådant vitt spektra av arbetsuppgifter medför det också att det 

finns ett vitt spektra av risker som de tvingas bemöta i sitt arbete. Poliser arbetar i större 

utsträckning än brandmän i direktkontakt med människorna i samhället, både folk som vill ha 

deras kontakt men också med de personerna som inte vill. Det är vanligt förekommande att 

poliserna utsätts för hot och våld i sitt arbete när de stöter på de människor som inte vill ha 

med dem och göra, exempelvis en person som är påverkad av alkohol eller narkotika. 

Poliserna har då till uppgift att omhänderta personen så säkert som möjligt för både denne 

själv, andra runt omkring, men också sig själva något som inte alltid är helt lätt då en 

påverkad person kan vara oberäknelig och våldsam. Hot och våld är ändå inte det som klassas 

som den mest frekventa och största risken för poliserna utan det är istället precis som för 

brandmännen, riskerna som arbetet i trafiken medför (arbetsmiljöupplysningen, 2019). Det är 

också inom trafiken vi återfinner dödsfall i tjänst. Sedan 2010 har sju poliser omkommit i 

tjänst i Sverige, samtliga av dessa skedde i trafiken (spmp, 2018). Samtliga av dessa 

ovannämnda risker anses fysiska, men även emotionella risker kan förekomma i dessa arbeten 

så som risken för att ta med sig känslan av arbetet hem, risken för stress och risken för 

psykisk ohälsa.  

 

2.7 Att arbeta i grupp 

Att arbeta som polis eller brandman innebär att man arbetar nära sina kollegor och att 

kollegorna är en stor del av utförandet av arbetet. Kollegorna finns också till för att eliminera 

vissa risker och man har stort ansvar gentemot varandra där det gäller att vara uppmärksam på 

eventuell fara, se till att inte utsätta sig själv eller andra för, för stor fara och att hjälpa 

varandra när faran är framme. Detta kräver att arbetsgruppen präglas av stort förtroende och 

tillit till gruppen och dess medlemmar.  

 

En arbetsgrupp är grupp bestående av minst tre personer som har gemensamma mål inom 

organisationens syfte och har medlemmar som är ömsesidigt beroende av varandra för att 

uppnå dessa mål (Axelsson & Thylefors 2018, s 36). Ett framgångsrikt grupparbete utgörs av 
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att gruppens medlemmar antar vissa roller och positioner där alla gör sitt jobb, trivs och mår 

bra (Axelsson & Thylefors 2018, s 72). Med roll innebär att personen förväntas ta ansvar för, 

och genomföra specifika uppgifter och förväntas agera därefter. Om en person inte tar ansvar 

för sin roll i gruppen fallerar gruppens struktur då vardera roll i en grupp fyller en viktig och 

vital funktion för att nå de givna målen. Det är viktigt att gruppens medlemmar har förtroende 

för varandras yrkeskompetens och tillit till att jobbet genomförs. Förtroendet i sig är en 

förutsättning för att de som arbetar ska kunna uppleva arbetsmotivation och engagemang. Det 

är också viktigt att målen som gruppen ska nå är tydliga och att det finns en god 

kommunikation gällande hur de ska uppnås. Detta skulle annars kunna försämra deras arbete 

oavsett hur högt förtroende gruppmedlemmarna har till varandra.  

 

 

2.8 Hjälpande beteende 

Brandmän och polisers huvudsakliga arbetsuppgift har redovisats i tidigare stycke och kan i 

grova drag summeras till huvuduppgiften att hjälpa andra. Detta ingår som ovan nämnt i deras 

arbetsuppgift och kan därför tänkas vara en av orsakerna till att de hjälper andra, men vad är 

egentligen orsaken till att vi väljer att hjälpa andra? Ur ett evolutionärt synsätt är det möjligt 

att svaret på denna fråga kan tänkas vara att det är när vi hjälper andra och varandra som vi 

har störst chans att överleva (Brehm, et.al 2002, 84ff). Andra menar att hjälpande kan vara en 

del av oss själva, Hugh (2016, s 2) säger att vissa människor har en hjälpande personlighet 

som drivs av hjälpande ideal. 

 

Trots att hjälpande beteenden förefaller vara ganska självklart finns det ändock olika typer av 

hjälpande beteenden beroende på vem som hjälper och vem som gynnas av handlingen. En 

hjälpande handling kan utföras av orsaker mellan allt ifrån skuld, tvång, medkänsla, kärlek 

eller empati. Med empati avses förmågan att kunna leva sig in i någon annans emotioner eller 

upplevelse (Brehm, et.al 2002, 84ff). Hjälper man någon av empatiska grunder kan ändock 

motivet vara av olika karaktär beroende på vems emotioner och upplevelse man vill dämpa. 

En person som har lätt att känna empati för andra kan därför också uppleva mycket oro och 

personlig nedstämdhet om den ser en annan person fara illa och av den anledningen vilja 

dämpa sin egen oro som leder till att den hjälper personen. En annan person som upplever 

empatisk omtanke för en annan person kan tänka att den inte vill att den andra personen ska 

fara illa och i huvudsaklig uppgift vilja dämpa oron för denne och inte för sig själv. Detta 

innebär att det finns såväl själviskt som osjälviskt hjälpande.  

 

Dessa olika typer av hjälpande, själviskt eller osjälviskt, brukar också kallas egoistiskt och 

altruistiskt. Egoistiskt är ganska uppenbart då det alltså syftar till att hjälpa någon för sitt egos 

skull, och altruistiskt åsyftar att hjälpa andra för den andres skull. Det är ett beteende där man 

tar hänsyn till den andres behov framför sina egna. Dessa olika typer av hjälpande illustreras i 

figuren nedan.  
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Figur 4, skillnader mellan altruistisk och egoistisk hjälp, egen översättning av Brehm et al, 2002. 

 

2.9 Personlighet och personlighetstyper 

Personlighet är likt begreppet risk också något som saknar en enhällig och universell 

definition. Olika teorier har olika definitioner på vad som utgör en personlighet men 

gemensamt för dessa är ändock att en personlighet generellt sett utgörs av olika psykologiska 

kvaliteter som avgör personens beteende-, känslo- och tankemönster (Cervone & Pervin, 

2014, s 7). Teoretiker har också olika syn på personlighetstyper och väljer att definiera dessa 

på olika sätt men för följande undersökning har det varit av intresse att se på hur teoretiker 

kollar på personlighet hos de specifika yrkesgrupper vilken undersökningen avser, vilket i 

detta fall innefattar poliser och brandmän.  

 

2.9.1 Rescue personality/ räddningspersonlighet 

Mitchell och Bray (1990 refererad i Klee & Renner 2013, s 669ff) menar att det går att 

urskilja en särskild personlighetstyp hos de människor som väljer att arbeta med yrken inom 

räddning, så som polis-, brandkårs-, eller ambulansyrket. Denna personlighetstyp definierar 

de som ”rescue personality”. Någon svensk översättning av denna personlighetstyp går inte att 

återfinna och därför kommer jag i följande uppsats använda mig av den egna översättningen 

”räddningspersonlighet”.  

Mitchell och Bray (1990 refererad i Klee & Renner 2013, s 669ff) menar att en person med en 

räddningspersonlighet i högre grad än sådana som inte jobbar inom räddningstjänsten behöver 

stimulans, har behov av att hjälpa andra, är hängivna sitt yrke, gillar utmaningar, är 

empatiska, gillar att arbeta i grupp, vill känna sig behövda, är samvetsgranna, är 

Sätter sig in i någon annans perspektiv 

Ja Nej 

Empatisk omtanke Personlig nedstämdhet 

Altruistisk Egoistisk 

Minskning av andras 
nedstämdhet 

Minskning av egen 
nedstämdhet 

 Emotionell respons 

 Typ av motiv  

Motivets tillfredsställelse  
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handlingskraftiga och är mer benägna att ta risker. Dessa personlighetsdrag stämmer mycket 

väl in på många andra som inte arbetar inom räddningstjänsten, men Mitchell och Bray (1990 

refererad i Klee & Renner 2013, s 669ff) menar att en person med dessa kvaliteter är den 

typen av person som kommer att söka sig till denna typ av yrke.  

 

Vidare menar de att denna typ av personlighet utgörs av en persons tidiga anlag och inte som 

ett resultat av en yrkesmässig socialisering. De menar alltså att dessa personlighetsdrag är 

avgörande för valet av yrke och därmed inte utvecklas som en senare personlighet till följd av 

arbetsplatsen. Detta innebär också att denna typ av personlighet är konstant och att det alltid 

bör vara denna typ av människor som söker sig till denna typ av yrkesverksamhet.  

 

 

2.10 Sensation seeking/sensationssökning 

Marvin Zuckerman (2015, s 10), vilken är teoretikern vars definition av risk vi använder, 

menar att risktagande och personlighet kan hänga samman. Han menar att alla människor 

tvingas anpassa sig efter olika typer av förändringar och allt det kan medföra, men att det 

förefaller som att en del människor söker dessa förändringar och nya upplevelser till den grad 

att de är så äventyrliga att de utsätter sig själva för risker som kan påverka deras chanser till 

överlevnad. Han vill förklara hur det kommer sig att vissa människor väljer att utsätta sig för 

upplevelser och aktiviteter som medför risker, som andra människor skulle undvika att utsätta 

sig för.  

 

En förklaring som Zuckerman (2015, s 10) själv ger till detta fenomen är sensation seeking. 

Begreppet finns inte direkt översatt till svenska men en tänkbar översättning skulle kunna vara 

spänningssökning eller mer direkt sensationssökning där sensation åsyftar den inre känslan 

och upplevelsen som tillkommer av en yttre påverkan. Zuckerman (2015, s 10) förtydligar 

termen sensation genom att påpeka att det inte är detsamma som kognition. Kognition avser 

människans förmåga att tänka, bearbeta information och lära nytt. Kognition innefattar 

människans förmåga att vara nyfiken och få nya erfarenheter men detta bör alltså inte 

förväxlas med termen sensation då det åsyftar en inre känsla och upplevelse. De som söker 

sensation söker en ny och spännande upplevelse som ger ett inre rus som därmed ger en 

tillfredsställande upplevelse för personen. Den som är nyfiken vill ta reda på något och 

tillfredsställs av svaret, inte känslan av upplevelsen.  

 

Sensationssökning går ut på att personen i fråga har ett ständigt behov av att uppleva nya och 

olika känslor, upplevelser och erfarenheter så till den grad att de är villiga att utsätta sig själva 

för såväl fysiska som sociala risker för den typen av upplevelse (Zuckerman 2015, s 11). En 

person som i hög grad söker sensation har god kännedom om hur de ska uppleva denna inre 

upphetsning och väljer därför att utsätta sig för extern stimulans som kan maximera den inre 

upplevelsen. En person som i hög grad söker sensation särskiljer sig från personer som inte 

söker sensation i lika hög utsträckning på så sätt att de som inte söker lika hög sensation ofta 

skulle klassa det som den andra personen gör som för riskabelt. Sensationssökande personer 
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som inte får utlopp för sitt begär av nya upplevelser och äventyr kan antingen ses försöka hitta 

nya lösningar för att stimulera sig själva, så som att ständigt hålla kroppen aktiv, eller också 

att hålla sig fullständigt lugna för att istället få fantisera om hur deras nästa upplevelse kan 

komma att bli.  

 

Zuckerman (2015, s 11) redogör för att sensationssökning både kan klassas som ett 

personlighetsdrag, men också som ett tillstånd. Personlighetsdraget syftar till benägenheten att 

söka nya stimulerande situationen och att utforska dem, medan tillståndet åsyftar att vara 

uppfylld med känslor som övervägande handlar om att uppleva starka och positiva känslor vid 

situationer som är nya och riskfyllda.  

 

2.11 Inre och yttre motivationsfaktorer 

Allt vi gör människor gör, grundar sig att vi har någon form av motivation som bidrar till 

själva genomförandet av uppgiften. Motivationen kan återfinnas i många olika faktorer och 

kan grunda sig i allt från att vinna något av utförandet av en uppgift till att inte gå miste om 

någonting. Ryan och Decis (2000, refererad i Chmiel et, al 2017, s 359) självbestämmande 

teori (eng. self determination theory) menar att människan motiveras av tre huvudsakliga 

behov, vilka är kompetens, autonomi och samhörighet. Behovet kompetens avser att individen 

ska ha möjlighet att känna sig tillräckligt kompetent för att på ett framgångsrikt sätt kunna 

genomföra sina uppgifter på, så att de leder till ett lyckat resultat. Behovet autonomi avser 

individens grad av egen kontroll och känsla av frihet. Det sista behovet samhörighet avser 

behovet av att känna sig tillhörig till andra, och som en medlem i en grupp där man ses på 

som en jämlike. Dessa grundläggande behov är sådana som grundas i känslan av saker och 

ting, känslan av att vara kompetent, känslan av att har autonomi och känslan av samhörighet. 

Detta gör att Ryan och Deci (2000, refererad i Chmiel et, al 2017, s 364) klassar dessa behov 

som inre behov och därmed inre motivationsfaktorer.  

 

Inre motivationsfaktorer är sådana som utgörs av att motivationen uppstår i själva handlandet 

eller genomförandet av uppgiften och att det på ett eller annat sätt leder till en känsla som är 

åtråvärd eller tillfredsställande i sig själv (Chmiel et, al 2017, s 364). Ett exempel på denna 

typ av handlande kan vara då en skolelev väljer att läsa mer än det som krävs för en uppgift då 

lärandet i sig är så roligt, eller att en person åker till sitt arbete på sin lediga dag utan att få lön 

för det då denne helt enkelt tycker att arbetet är så roligt att genomföra ändå så att de är själva 

genomförandet som är det tillfredsställande.  

 

I kontrast till detta så finns också de yttre motivationsfaktorerna. Dessa utgörs av att 

motivationen uppstår då det finns ett åtråvärt eller tillfredsställande tillstånd att uppnå men att 

detta inte utgörs av handlingen eller genomförandet i sig utan istället åsyftar någonting som är 

skilt från uppgiften. Denna motivation kan också uppstå då man vill undvika ett sämre 

tillstånd eller ett straff. En yttre motivationsfaktor kan vara det betyg en skolelev erhållit som 

får honom att känna sig duktig trots att det inte alls var njutbart att lära sig saker, eller lönen 
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som en arbetare får av att utföra sitt jobb som denne egentligen inte alls finner njutbart eller 

åtråvärt. 

 

3. Metod 

 

I följande avsnitt redogörs bland annat för hur datamaterialet och dess underlag kommit till, 

samt hur det har bearbetats i samverkan med etiska överväganden. De deltagande i studien 

presenteras och det redogörs för vilka urvalskriterier som krävdes för att kunna delta. Även de 

eventuella svårigheter och hinder som studien stått inför och mötts av kommer att behandlas.  

 

3.1 Val av metod 

En undersöknings metod avgörs enligt Lantz (2013, s 36) av undersökningens frågeställning. 

Då syftet med denna undersökning varit att få en fördjupad förståelse för, och besvara frågor 

kring personers upplevelser, tankar och känslor kring fenomenet risk så har en kvalitativ 

metod ansetts lämpligast. Det finns flertalet olika tillvägagångsätt att samla in kvalitativ data 

på men intervjustudier är det vanligaste. Intervjustudier möjliggör för respondenten eller 

respondenterna att själva få sätta ord på sina tankar och redogöra för sina upplevelser, något 

som behöver ges tid och utrymme till mer än med bara några få ord eller med hjälp av redan 

givna svarsalternativ. Intervjustudier, beroende på val av struktur, möjliggör också för den 

som intervjuar att ställa följdfrågor och för respondenten att berätta om sina upplevelser på ett 

djupgående sätt.  

 

I föreliggande studie valdes därför att använda sig av intervjuer för att samla in data. Detta 

skedde med hjälp av intervjuer mellan en respondent och en samtalsledare där respondenten 

ombads att svara på ett antal frågor som innan intervjutillfället redan konstruerats enligt 

semistrukturerad form. En semistrukturerad intervju är en sådan där en intervjuguide (se 

bilaga) med frågor och ämnesområden redan konstruerats som innan men att intervjufrågorna 

inte nödvändigtvis måste ställas i ordningen som guiden avsett (Aspers 2011, s 143). På så 

sätt kan respondenten utveckla sina svar runt det berörda ämnet eller frågan som 

samtalsledaren vill följa upp, och frågor som redan berörts i samtalet behöver inte 

rutinmässigt upprepas.  

 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

I föreliggande studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt valts, vilket innebär läran om 

tolkning (Aspers 2011, s 40). Då studien, vilket tidigare nämnts, avser att besvara hur 

personer upplever och känner kring ett givet fenomen är det till forskarens uppgift att försöka 

förstå och tolka det som respondenterna delger i sina intervjuer. Hermeneutik kan avse att 

tolka så väl respondentens språk såväl som respondentens handlingar. Heidegger (2011, 

refererad till i Aspers 2011, s 41) menar att det kan vara av vikt att också använda sig av 

forskarens egen förförståelse vid tolkningen av ett fenomen för att lättare förstå det som avses 

undersökas.  
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3.3 Forskarens förförståelse 

Med förförståelse avses den kunskap eller förståelse man sedan tidigare redan har kring ett 

begrepp eller ett fenomen innan man börjar fördjupa sig i det. Förförståelsen kan komma 

ifrån, och bestå av olika tankar, känslor, intryck och erfarenheter (Patel & Davidsson, 2011 s 

29). 

 

Innan denna studie fanns en väldigt låg grad av förförståelse kring hur det ser ut inom de 

aktuella yrkena brandman och polis gällande vad som sker i arbetet och hur man hanterar vad 

som sker, mer än att den ena yrkesgruppen jagar bovar och den andra släcker bränder. 

Däremot fanns ganska många generella tankar, föreställningar och tänkbara svar på 

frågeställningarna, exempelvis att de flesta inom yrkena är äldre män, att känslorna som 

utspelas vid larm är spänning och att människor väljer yrkena från allt kring att de gillar att 

bestämma till att de vill hjälpa andra. Förförståelsen har genom arbetets gång har varit till 

hjälp vid såväl val av teoretisk utgångspunkt till utformning av intervjuguide, men den har 

ständigt också förändrats då ny kunskap ständigt tillförts.  

 

3.4 Urval 

För att delta i studien krävdes att ett urvalskriterium var uppfyllt, vilket i detta fall var att 

personen i fråga skulle vara aktiv inom ett av de två yrkena polis eller brandman. En 

brandman och en polis fanns redan i min personliga bekantskapskrets och det var med hjälp 

av dessa två som ytterligare respondenter kunde hittas som var intresserade av att medverka i 

studien. De två första respondenterna rekryterades till studien för att de fanns tillgängliga i 

min bekantskap, vilket klassas som ett bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund 2012, s 26). 

De resterande respondenterna som återfanns till studien med hjälp av de två första och 

rekryterades enligt ett snöbollsurval, vilket alltså går ut på att de ursprungliga respondenterna 

hänvisar till nya potentiella deltagare (Aspers 2011, s 95).  

 

3.5 Deltagare 

I föreliggande undersökning har sex personer intervjuats vilket lett till det datamaterial som 

undersökningen baseras på. Av dessa personer är tre verksamma poliser och tre är verksamma 

brandmän. Deltagarna är mellan åldrarna 23 till 57 år gamla och har arbetserfarenhet inom 

sina respektive yrken i allt mellan sex månader till 34 år. Att dessa bakgrunds variabler anses 

vara av värde för studien är till följd av att dessa i vissa avseenden påvisar olikheter kring sina 

svar och av den anledningen kommer att jämföras vidare i analysen. Detta kommer att göras 

med hjälp av att dela upp de deltagande i två grupper där den ena gruppen avser de som i 

resultatet presenteras som den yngre kategorin med liten arbetserfarenhet, och den andra 

gruppen är de som presenteras som den äldre gruppen med stor arbetslivserfarenhet. Att det i 

denna undersökning föreföll så att de äldre också var de som hade mer erfarenhet inom yrket, 

respektive att de yngre hade mindre erfarenhet inom yrket möjliggjorde att de deltagande 

kunde delas in i två gruppen trots att det avser flera variabler. Ha arbetserfarenheten inte varit 

linjär i takt med åldern hade istället fyra olika gruppen behövt presenteras. I undersökningen 

har inte bakgrundsvariabeln kön valt att presenteras till följd av att de deltagande dominerades 

av en könstillhörighet vilket gör det irrelevant att uttala sig om variabeln kön då variationen 
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var för liten för att kunna uttala sig om huruvida kön varit avgörande i respondenternas svar. 

Ingen frågeställning avser heller att behandla variabeln kön och därför rekryterades inte heller 

deltagare med avsikt att få stor variation på könsidentitet. För att inte uttala sig om kön, samt 

vidhålla respondenternas identiteter skyddade har fiktiva namn utan könstillhörighet tilldelats 

dem. 

 
Tabell 1, presentation av deltagare 

Respondentens 

fiktiva namn 

Yrke Ålder Arbetserfarenhet Kategori i 

resultatet 

Berlin Brandman 54 år 34 år Äldre/stor 

arbetserfarenhet 

Beirut Brandman 57 år 36 år Äldre/stor 

arbetserfarenhet 

Bryssel Brandman 33 år 6 år Yngre/liten 

arbetserfarenhet 

Peking Polis  46 år  19 år Äldre/stor 

arbetserfarenhet 

Paris Polis 23 år  6 månader Yngre/liten 

arbetserfarenhet 

Prag Polis 30 år 5 år Yngre/liten 

arbetserfarenhet 

 

3.6 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide är likt ett manus som används vid intervjutillfället. Hur intervjuguiden är 

utformad och i vilken utsträckning den används beror på intervjun- och guidens struktur 

(Aspers 2011, 143). Vilket tidigare nämnts har föreliggande undersökning valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Därför skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal 

frågor som användes som grund för att kunna besvara undersökningens tre frågeställningar. 

Intervjuguidens frågor är placerade längs en tidslinje för att i kronologisk ordning ha ett 

naturligt samtal med målet att samtalsledare ska kunna urskilja tankar och upplevelser över 

tid. Dock är frågorna utformade efter områdena personlighet, reaktioner och orsaker, men 

dessa ställdes inte områdesspecifikt då detta inte möjliggjorde ett så naturligt samtal som 

möjligt.  

 

Samma intervjuguide har används vid samtliga tillfällen och i möjligaste mån används så 

likartat som möjligt. Däremot har vissa frågor tillkommit som visat sig vara intressanta trots 

att de inte funnits med i den ursprungliga guiden, och vissa frågor kan ha ändrats om eller 

formulerats på annat sätt än vad guiden påvisar. Detta gjordes med anledning av att kunna 

anpassa intervjun till ett så naturligt och rikt samtal som möjligt med den aktuelle 

respondenten, något som Trost (2005, s 50) anser vara av stor vikt vid intervjutillfällena för 

att få så innehållsrika svar som möjligt. 

 

3.7 Genomförande av datainsamling 

Varje respondents deltagande initierades per telefon där respondentet tillfrågades om att delta. 

När personen meddelat att den ville delta i studien bestämdes sedan en tid och plats för 
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intervju. Samtliga respondenter fick själva vara med och välja var intervjun skulle genomföras 

för att öka dess bekvämlighet. En intervju genomfördes i respondentens eget hem, en 

genomfördes via telefon och de resterande fyra genomfördes på respondenternas arbetsplats i 

rum där det fanns möjlighet att sitta avskilt och ostört. Intervjuerna varade mellan 50 till 70 

minuter vardera. Att en intervju genomfördes per telefon avgjordes på grund av geografiskt 

avstånd och tillgänglighet.  

 

Intervjuerna började med en kort introduktion och vem jag är som genomför studien, hur jag 

kom att intressera mig för ämnet samt vilket program och skola jag tillhör. Respondenterna 

delgavs också ett följebrev (se bilaga 2) där samma information fanns med, samt 

kontaktinformation till mig och min handledare. Respondenten informerades om hur intervjun 

skulle genomföras och att det är okej att avbryta sin medverkan när helst den önskar, utan att 

behöva ange skäl för det. Den intervjuade fick också ta ställning till om det var okej att spela 

in intervjuerna, något som fem av de sex respondenterna tyckte var okej. Den sjätte intervjun 

antecknades mer flitigt än de andra fem men annars genomfördes samtliga intervjuer likartat. 

Innan intervjun kunde påbörjas skrev respondenterna också under en samtyckesblankett (se 

bilaga 3) i enlighet med Karlstads Universitets riktlinjer om GDPR, för att godkänna sitt 

deltagande (Karlstads Universitet, 2019).  

 

3.8 Databearbetning 

Efter varje avslutad intervju som spelades in genomfördes så snart som möjlighet gavs en 

transkribering av ljudfilen. Transkriberingen avser så gott som hela intervjun förutom sådant 

som av tydlig karaktär inte var väsentligt för studiens slutskede. Även sådant som skulle 

kunna göra materialet spårbart saknas i den transkriberade materialet, så som egennamn, orter, 

datum eller annan information som på något sätt skulle kunna ledas tillbaka till den aktuella 

respondenten. Det transkriberade materialet resulterade i cirka 80 A4-sidor. För den intervju 

som inte spelades in användes istället det antecknade materialet från intervjutillfället som 

underlag. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjades kodning av 

det.  

 

En kod är en kortare förklaring av ett begrepp eller en mening i det insamlade materialet som 

har relevans för att kunna besvara undersökningens frågeställning (Aspers 2011, 168). I 

föreliggande studie tillskrevs exempelvis tillskrevs koden upphetsning till respondentens 

uttalande adrenalinet börjar pumpa och man känner att man är taggad på att få komma fram 

och arbeta liksom. Vidare så studerades de uppkomna koderna för att göra en ytterligare 

analys gällande mönster kring dessa. Detta ledde till att koderna sorterades och samlades 

under tre övergripande teman som lättare kunde göra materialet överskådligt och begripligt. 

Dessa tre teman kom att bli personliga egenskaper, emotioner och reaktioner, samt hjälpande 

ger tillfredsställelse.  

 

3.9 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses tillförlitligheten vid en undersökning, hur bra man mäter det som 

undersöks (Kvale & Brinkmann 2017, s 295). Reliabiliteten har varit av vikt redan vid val av 
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yrkesgrupp till undersökningen. Riskfyllda arbeten skulle rent krasst kunna innebära allt från 

de aktuella yrkesgrupperna polis och brandmän till vägarbetare och snickare. Dessa 

yrkesgrupper skiljer sig dock alltför mycket åt och det kändes inte som att det skulle kunna gå 

att återfinna en trovärdig generalisering vid en korsbefruktning av dessa och av den 

anledningen valdes att fokusera på två yrken inom samma kategori, blåljusyrken.  

 

I föreliggande undersökningar spelades fem av sex intervjuer in. Att arbeta med inspelningar 

vid intervjuer höjer reliabiliteten i det avseende att det kan vara svårt för den som intervjuar 

att komma ihåg allt, eller anteckna allt som sägs, vilket gör att det utan inspelning finns en 

risk att relevant data kan komma att gå förlorad. Reliabiliteten kan också komma att påverkas 

av den miljö respondenten befinner sig och om det finns andra faktorer runt omkring som kan 

påverka. I detta fall fick respondenterna själva vara med och bestämma vid vilken tid och 

plats som skulle vara aktuell vid intervjun vilket gör att alla respondenter inte valt samma 

miljö utan några genomfördes i hemmet och några på arbetsplatsen. För att höja 

tillförlitligheten på undersökningen hade det varit möjligt att ge alla respondenter samma 

intervjuplats och tid på dygnet, men detta valdes bort på grund av såväl praktiska skäl som det 

faktum att det ansågs viktigare att respondenten istället skulle känna sig så bekväm som 

möjligt vilket har möjlighet att istället höja undersökningens validitet, vilket behandlas under 

nästa avsnitt.  

 

Redan innan intervjuerna genomfördes spenderades mycket förarbete med att läsa och finna 

teori som kunde vara av intresse vid undersökningen och dess tänkbara resultat, samt som en 

grund att bygga en intervjuguide på. Vid konstruktionen av intervjuguiden fokuserades det på 

att frågorna skulle ställas öppet så att formuleringen av frågan inte skulle ha inverkan på 

respondentens svar. Vissa frågor fick svar som jag sedan innan sett som tänkbara, medan 

andra frågor inte fick det. Vid dessa tillfällen var det av högsta vikt att inte försöka leda 

respondenten till ett annat svar eller att ställa följdfrågor som skulle kunna tänkas falla 

samman med redan befintlig teori. Att arbeta med teori innan intervjutillfället är nödvändigt 

men det är riskerar också att sänka reliabiliteten om samtalsledaren bara ställer frågor som är 

anpassade utifrån ett redan tänkbart teoretiskt riktigt svar.  

 

3.10 Validitet 

Begreppet validitet åsyftar hur väl man mäter det som man vill mäta. Detta skulle vid 

kvalitativa undersökningar kunna beskrivas som relevansen av det insamlade datamaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2017 s 295). För att höja validiteten i en undersökning och få fram svar 

som kan anses relevanta för att besvara undersökningens frågeställning är det av vikt att 

samtalsledaren ställer frågor som är lätta att förstå och lätta att besvara. Om frågorna inte 

skulle kunna vara möjliga för respondenten att besvara skulle detta alltså generera i fattiga 

svar eller icke-svar vilket skulle resultera i låg relevans för att kunna besvara undersökningens 

frågeställning. Här spelar intervjuguiden stor roll samt samtalsledaren förmåga att ställa lätta 

och öppna frågor.  

 

I föregående avsnitt redogjordes för att det är bra att spela in intervjuerna för att höja 

reliabiliteten, men oavsett om de spelas in eller inte så kan intervjuerna ha hög respektive låg 
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validitet. Det innebär således att den intervjun som i föreliggande studie genomfördes utan 

ljusinspelning inte behöver anses vara av sämre kvalitet då det som sades under den 

fortfarande var av god relevans för studien och därmed också hög validitet. För att en 

undersökning ska kunna anses vara av god validitet är också av väsentlighet att studien fyller 

någon form av nytta. Detta innebär att en studie med hög nytta har hög validitet, och i kontrast 

till detta så har en undersökning med låg nytta låg validitet.  

 

3.11 Etiska överväganden 

Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att förhålla sig etiskt till det man avser 

undersöka och de personer som kan komma att beröras av undersökningens genomförande. I 

och med detta ställs forskare inför frågan huruvida nyttan av forskningen är större än den 

åverkan som eventuellt kan komma att drabba de deltagande. Om det finns tvivelaktigheter 

kring forskningen och dess utformning ur ett etiskt perspektiv kan forskningen komma att 

etikprövas. För att en undersökning ska vara etiskt försvarbar bör den grundas i 

vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer vilka är som följer, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samt samtyckeskravet (vetenskapsrådet, 2011). 

 

Ovannämnda krav har utgjort grunden för genomförandet av denna undersökning där hänsyn 

till deltagarnas välbefinnande och säkerhet beaktats. Informationskravet avser att den 

deltagande i undersökningen ska ges full förståelse för vilka villkor som gäller och vad 

personen har för uppgift. Det är möjligt att undanhålla information för den deltagande om det 

är av väsentlighet för undersökningens utformning, men personen ska ändock ha delgivits 

tillräckligt med information att dess val av deltagande inte skulle kunnat påverkas om denne 

fått mer information. Särskilt viktigt är att personen informeras om att deltagande alltid är 

frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan. Detta krav har i denna undersökning 

tillgodosetts genom att i utformningen av följebrevet informerat den deltagande om vem som 

genomför undersökningen, vad för syfte undersökningen har, vad materialet kommer att 

användas till, hur materialet kommer att behandlas och redovisas, samt att deltagandet sker av 

fri vilja.  

 

Kravet om konfidentialitet innefattar att forskaren, då anonymitet inte kan garanteras för den 

som deltar, ska avkoda samtligt material som eventuellt kan vara kopplingsbart till den 

deltagande (vetenskapsrådet, 2011). Materialet ska också förvaras otillgängligt från 

obehöriga. I genomförd undersökning har alla uppgifter som eventuellt varit spår- eller 

kopplingsbara avkodats vid transkriberingen och den ljudfil som användes för att lagra de 

deltagandes intervjuer har förvarats otillgänglig för obehöriga under hela lagringstiden.  

 

Nyttjandekravet innebär att deltagaren ska känna till den information som anses nödvändig 

kring vad studien ska komma att användas till och vilka som delges den (vetenskapsrådet, 

2011). Undersökningar av denna karaktär får inte utlånas eller användas för kommersiellt 

bruk. Detta har i föreliggande studie informerats med hjälp av följebrevet som delats ut till de 

deltagande.  
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Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien måste givit sitt samtycke till det 

(vetenskapsrådet, 2011). Detta har i denna undersökning skett med såväl verbalt samtycke, 

som skriftligt samtycke i enlighet med samtyckeskravet och Karlstads föreskrifter GDPR för 

studenter (Karlstads Universitet, 2019).  

 

4. Analys och resultat 
I följande avsnitt kommer redogöras för studiens resultat och en analys av det insamlade 

materialet. Att dessa två förenats under ett och samma avsnitt är för att underlätta för läsaren 

för att skapa en enkel- och tydlighet gällande de resonemang som förs. Studiens tre 

frågeställningar, är det möjligt att urskilja centrala personlighetsdrag hos de anställda, vilka 

reaktioner utspelar sig hos de anställda när de befinner sig i en riskfylld situation, samt vad 

är orsaken till att de anställda anser risktagandet värt att ta, kommer att besvaras i tre olika 

stycken.  

 

4.1. Är det möjligt att urskilja centrala personlighetsdrag hos de anställda 

inom yrket? 

Vid analys och resultat av personlighetsdrag hos de anställda har jag valt att förhålla mig till 

de likheter som finns mellan de anställda och också de skillnader, samt vad de skulle kunna 

tänkas bero på. Detta görs främst med utgångspunkt i Mitchell och Brays teorier kring att det 

finns en gemensam ”räddningspersonlighet”. Mitchell och Bray (1900 refererad i Klee & 

Renner 2013, s 669) menar att det finns vissa personlighetsdrag som är mer framhävda hos 

personer som arbetar inom räddningstjänsten. Dessa personlighetsdrag är bland andra att de är 

i behov av att hjälpa andra, gillar att jobba i grupp, behöver stimulans, gillar utmaningar, är 

hängivna sitt yrke, är handlingskraftiga, empatiska och är mer benägna att ta risker. Tre av 

dessa personlighetsdrag är speciellt tydliga hos respondenterna i den meningen att såväl 

besitter dessa drag själva, samt att de beskriver dessa som viktiga egenskaper hos sina 

kollegor eller sådana personer som söker sig till yrket. Dessa tre är behovet av att hjälpa 

andra, gilla att jobba i grupp, samt vara hängiven sin sitt yrke. Andra personlighetsdrag har 

givetvis också identifierats men dessa ansågs inte av lika central vikt då de inte påvisar 

samma höga grad av relevans för studiens undersökning. Exempel på sådant 

personlighetsdrag är egenskapen positiv. Detta är en viktig egenskap men förefaller inte vara 

av unik karaktär för räddningstjänsten och har därför valts att inte presenteras mer ingående. 

Faktum är att de deltagande i studien i grova drag påvisar väldigt liknande personlighetsdrag 

och de väljer att presentera sig själva på liknande sätt, ofta med samma ord och begrepp som 

andra respondenter trots att dessa inte alls befunnit sig varken inom samma arbetsplats, yrke 

eller stad. Exempel på återkommande fraser och ord är social, gilla högt tempo, gilla 

variation, stresstålig och gilla att hjälpa andra. Ett ytterligare personlighetsdrag redogörs 

också för, nämligen benägenheten att ta risker. Vad som gör detta personlighetsdrag intressant 

är att detta är det enda personlighetsdrag som det uppkommer en stor skillnad kring gällande 

de aktuella respondenterna. Det förefaller nämligen vara en åldersmässig skillnad på vilka 

respondenter som är mer riskbenägna än andra.  
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4.1.1 Likheter  

 

Behov av att hjälpa andra 

Samtliga respondenter beskriver att det finns en stark vilja och behov att kunna hjälpa andra 

människor och att det är av högsta vikt vid såväl val av yrket som vid vardagens 

arbetsuppgifter att få vara med och arbeta och känna att man gör skillnad. Att vilja hjälpa 

andra är av högsta vikt för att respondenterna ska kunna utföra sitt jobb. Att de besitter denna 

egenskap är en av de orsaker som enligt Mitchell och Bray (1990, refererad i Klee & Renner 

2013, s 669) gör att de lämpar sig för sina yrken och också en av orsakerna till att de gjort det 

yrkesval de har.  

 

Att ha en hjälpande personlighet beskrivs med hjälp av att drivas av altruistiska ideal och 

föreställningar (Hugh 2016, s 2). Altruism och hjälpande beteende, vilket redogörs för under 

avsnitt 2,7, innebär att den hjälpande handlingen sker till följd av osjälviska motiv där syftet 

är att minska lidandet för den som är i behov av hjälp (Brehm, et.al 2002, 84).  

Respondenterna framhåller viljan av att vilja göra något bra för andra men redogör också för 

att det ger något positivt tillbaka och att den känslan i sig är eftersträvsam.  

 

Man har ju någonstans inom sig att man vill kunna hjälpa till, att det är  

målet med jobbet, att man känner att man kan vara med och göra skillnad och 

för mig gör det att mitt jobb känns viktigt och att jag känner mig behövd 

- Prag 

 

Såväl brandmän som poliser ställs i sina arbeten inför situationer där det inte är helt 

främmande att de kan komma att riskera sina liv för att hjälpa andra. En sådan handling där 

man osjälviskt hjälper en annan person så till den grad att man är villig att utsätta sig själv för 

fara bör ses som en altruistisk insats. Men om insatsen även ger någonting positivt till den 

som utför den, mer än vetskapen om att den man hjälper återigen mår bra så är det svårare att 

klargöra huruvida handlingen faktiskt är helt osjälvisk eller inte. Respondenterna beskriver de 

dagarna där de inte har så mycket att göra och att det kan bildas en rastlöshet, uttråkning och 

en dålig stämning kollegor emellan men också att allt ändras så fort man har ett jobb eller en 

uppgift att fokusera på vilket gör att man önskar att man ska få åka på vissa typer av jobb.  

 

Det kan sägas såhär att ”nu måste vi få ett larm för nu är det så länge sedan”, 

och det vi säger då är ju inte att ”nu måste det hända något tråkigt för någon” 

utan eländena händer ju av sig själva och det kan inte vi påverka, men det vi tror 

och hoppas är ju att vi gör någonting bra för någon och det är en tillfredsställelse 

- Berlin 

 

Huruvida den hjälpande insatsen då fortfarande är av altruistisk karaktär går då att ifrågasätta 

då syftet med hjälpande likaväl förefaller vara av egen vinnings skull som för personen vilken 

handlingen avser att hjälpa. Oavsett karaktär av hjälpande handling är det dock tydligt att 

samtliga respondenter har en vilja och ett behov att få hjälpa andra människor.  
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Gilla att jobba i grupp 

Respondenterna redogör för att det är sociala personligheter som de gillar att arbeta med 

människor och därmed också att arbeta tillsammans med sina kollegor mot ett givet mål. För 

brandmän och poliser ser arbetet annorlunda ut gällande hur mycket de arbetar i grupp då man 

som brandman alltid arbetar i ett skiftlag men som polis mer sällan arbetar i en större grupp 

utan istället alltid arbetar med minst en kollega. Oavsett mängden kollegor i det aktiva arbetet 

är det dock tydligt att det är av stor vikt för de anställda att arbeta, och samarbeta med 

kollegor i den mån det är möjligt. Att kunna jobba med andra är en förutsättning för att jobbet 

ska kunna genomföras då det är av stor vikt att de anställda inom yrket är samspelta, överens 

och litar på varandra då det annars skulle kunna leda till att de utsätter sig själva för ännu 

större risker och fara vid larm. Inte nog med att det är en förutsättning för arbetet så är vikten 

av gemenskap och samhörighet ett krav för respondenterna och många beskriver att arbetet 

inte längre skulle vara roligt om möjligheten till gemenskap inte gavs. En brandman beskriver 

hur det känns att ha en nära relation till sina kollegor: 

 

Det är inte så många människor man säger god natt till, utan det är ens familj. 

Men här har man ett antal arbetskamrater som man säger god natt till och god 

morgon till, visst på skilda sovrum, men man lägger sig tillsammans och man 

vaknar tillsammans. Det gör att man får en ganska tät relation och det har jag 

alltid tyckt om, att vara en grupp.  

-Berlin 

 

Att vilja vara en grupp och eftersträva gemenskap kan tänkas förklaras med hjälp av känslan 

av samhörighet. Samhörighet är enligt motivationsteorin självbestämmande teorin (eng. self 

determination theory) en av tre grundläggande behov för att uppleva motivation (Ryan & Deci 

2000, refererad till i Chmiel et, al 2017, s 359).  Behovet av samhörighet är varierande från 

person till person och uppgift till uppgift. För de aktuella respondenterna tycks behovet av 

samhörighet vara starkt i avseendet yrkesroll och arbetsuppgifter, samt ha en betydande roll 

för upplevd glädje och trivsel på arbetet.  

 

Vara hängiven sitt yrke 

Respondenterna är hängivna och drivna till sina yrken och sina yrkesroller. Detta syns bland 

annat via deras starka längtan efter att få jobba och göra det som man ska i arbetet. De 

beskriver också att de känner att de kan identifiera sig med sitt arbete och den roll som arbetet 

kräver av dem. En yrkesidentitet kan beskrivas som individens upplevda självbild i sitt 

yrkessammanhang (psykologiguiden, 2019). Respondenterna i föreliggande undersökning ser 

jobbet som en del av sig själva och som en del som de inte vill bli av med eller byta bort. De 

har, vilket syns enligt tabellen under avsnitt 3.5, befunnit sig i sina yrken under en relativt 

lång tid i förhållande till sin arbetsföra ålder och samtliga respondenter är överens om att de 

inte haft tankar på att byta jobb varken tidigare eller längre fram i karriären. Däremot 

beskriver de att det är av stor vikt att skilja på sin yrkesroll och sin privata roll även om dessa 

kan komma att överlappa varandra när man arbetar tätt ihop med kollegor och kamrater. En 
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av anledningarna till att det är så viktigt att kunna skilja på dessa två beskrivs av 

respondenterna som en viktig del för det egna måendet. De stöter på många olyckor och brott 

i sina arbetsliv och alla är tyvärr inte möjliga att åtgärda till den grad de hade önskat, vilket 

gör att de tvingas bevittna en hel del otäcka och hemska saker. Ett verktyg som de använder 

sig av för att kunna skilja på dessa roller är med hjälp av tankar om sin utrustning och 

uniform. En brandman berättar: 

 

Man får använda sitt professionella visir. Man fäller ner det så att man ska 

kunna jobba och inte tänka så mycket på känslor mer än om det gör ont för 

personen… Man kan tycka att det är otäckt men man måste kunna utföra sitt 

jobb. Och sedan när man kommer hem så måste man kunna fälla upp det här och 

plocka fram sina känslor.  

-Berlin 

 

Arbetet kräver mycket av de anställda och de är rörande överens om att de behöver bearbeta 

vissa saker för att kunna må bra och gå vidare. Det är viktigt för de anställda att ha en god 

emotionell trygghet. Som ovan nämnt är det inte meningen att de ska vara frånvarande sina 

känslor men det är viktigt att de ska kunna hantera dem. En polis redogör för hur det känns 

när man är klädd i sin uniform: 

 

Man känner ju en trygghet just när man har uniformen på sig och att man ska 

bära upp den och vara professionell och visa framfötterna liksom. Och man 

skapar sig en trygghet i det, att man har folk med sig i samma uniform och vi 

gör det här tillsammans.  

-Paris 

 

Att inte ha förmågan att kunna skilja på sin yrkesroll och sin privata roll vid dessa typer av 

riskfyllda arbeten skulle i sig kunna innebär att utsätta sig för ytterligare risker, emotionella 

sådana. Att respondenterna i undersökningen har förmågan att skilja på sina roller skulle 

därför kunna tala för deras stora hängivenhet till arbetet då denna förmåga gör att de kan 

prestera sitt bästa och vara sitt bäst lämpade jag, på arbetsplatsen.  

 

 

4.1.2 Skillnader 

I tidigare stycke har respondenternas mest centrala personlighetsdrag vilka föreföll lika hos 

samtliga respondenter presenterats. Trots att det i grova drag var likheter som uppdagades 

bland respondenternas personligheter så föreföll det finnas skillnader i ett central 

personlighetsdrag, benägenheten att utsätta sig själv för risker. 

 

Riskbenägenhet 

Riskbenägenhet handlar, precis som det låter, om hur benägen man är att utsätta sig själv för 

en potentiell risk. Vid dessa yrken krävs det att personerna i fråga är mer benägna att utsätta 
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sig för risker än den så kallade vanliga personen då deras arbete ofta går ut på att hantera 

situationer vilka kan medföra fara och därför enbart är lämpliga att hantera för de som är 

utbildade till det. Hade de anställda inte tagit risken att köra fort till en olycksplats hade de 

kanske inte kunnat rädda liv. Bedömningen av riskens storlek är ett ständigt arbete för de 

anställda och det är vid detta avseende som det enligt undersökningen verkar finnas en 

skillnad i upplevelsen kring vilka risker man väljer att utsätta sig för eller inte. I 

undersökningen har sex personer av olika ålder och arbetslivserfarenhet inom yrket valt att 

delta. Det är möjligt att utifrån dessa faktorer se att de respondenter som tillhör den högre 

åldern är av upplevelsen att de sällan eller aldrig utsätter själva för onödiga risker 

 

Jag tror att vi har hög riskmedvetenhet och högt risktänk, bara att vi pratar om 

det hela tiden sänder ju ut en signal om att vi är på rätt spår. Så nej jag tror inte 

att jag kan säga att jag har utsatt mig själv för onödiga risker. 

-Berlin  

 

I kontrast till detta så beskriver de respondenter som är av lägre ålder på frågan huruvida de 

utsätter sig för onödiga risker i sitt arbete att de relativt ofta utsätter sig själva för stora risker.  

 

Det är nästan jämt, upplever jag i alla fall. Om man tittar på den här afsen som 

vi ska följa så gör vi nog avvikelser från den ganska ofta. Men det är ju för 

någon annans skull vi gör det, tror vi nog i alla fall.  

-Bryssel 

 

Det finns olika tänkbara förklaringar till att det ser ut såhär. Att förklaringarna är olika beror 

helt på hur vi väljer att se på informationen som respondenterna delger. Om vi väljer att 

förhålla oss till det som respondenterna beskriver som en objektiv sanning och att det faktiskt 

är så att de som är yngre i högre grad än de som är äldre väljer att utsätta sig för onödiga 

risker så kan det illustreras med hjälp av bilden nedan.  

Tabell 2, grad av riskbenägenhet 

 

 

Om vi förhåller oss till att detta är fallet så är detta i sig ingen unik företeelse då det i många 

fall beskrivs att unga generellt är benägna att ta med risker än äldre (msb, 2011). En äldre 

respondent redogör för sin egen upplevelse kring hur man förhållit sig till riskerna som under 

arbetslivets gång och att det inte varit förrän man redan utsatt sig för en risk som man 

upptäckte faran med den när man var ung. Samma person redogör också för att det inte varit 

förrän den senaste tiden i arbetslivet som man känt att tillvaron på arbetet varit 

tillfredsställande enbart med mindre jobb och larm, något som tidigare inte varit fallet då ”när 

man var yngre så ville man ju bara ut och se hur man skulle tackla saker och ting”.  

 

 Yngre Äldre 

Grad av riskbenägenhet Hög grad Låg grad 
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Om vi istället väljer att helt åsidosätta huruvida det faktiskt är statistiskt sant att unga utsätter 

sig för fler risker än äldre, och förhåller oss till upplevelsen av riskens storlek och 

”onödighetsgrad” så skulle det kunna vara möjligt att förklara upplevelsen av onödiga risker 

med hjälp av att arbetslivserfarenheten gör att många risker inte förefaller lika farliga för de 

äldre respondenterna som för de yngre då de har mer erfarenhet kring hur de ska hantera 

riskerna vilket i sig gör att den inte upplevs som lika farlig, och därmed inte onödig för dem. 

Detta kan tänkas överrensstämma med Slovic et.als (2004, 2 311) föreställning om empirisk 

riskbedömning där risken hanteras enligt personliga preferenser och erfarenhet inom området. 

Detta skulle kunna illustreras enligt bilden nedan. 

Tabell 3, upplevd storlek av risk 

 

 

4.2. Vilka reaktioner utspelar sig hos de anställda när de befinner sig i en 

riskfylld situation 

I följande avsnitt kommer de reaktioner som utspelar sig hos respondenterna när de utsätts för 

riskfyllda situationer redogöras för. Det utspelar sig flera reaktioner vid situationer som kan 

anses riskfyllda för dem, men för att tydliggöra vilka situationer som dessa reaktioner avser så 

är det av väsentlighet att känna till att riskerna som respondenterna själva pratar om är sådana 

som uppstår vid larm. Vilket redogjorts för tidigare så finns det olika klassificeringar på risker 

där vissa ses som medvetna och vissa ses som omedvetna där exempel på en omedveten risk 

för brandmän har varit risken för att utsättas för brandfarliga ämnen genom att vistas i samma 

miljö som arbetskläder som varit otvättade efter brand. I detta kaplitet redogörs inte för 

reaktioner vid en sådan risk då denna varit omedveten och pågått under en längre tid. 

Exempel på risk som redogörs för ur en brandmans perspektiv är istället hur det känns när 

man åker på ett larm där man vet att man kan komma att behöva genomföra rökdykning eller 

likande. På samma sätt behandlas också polisens reaktioner vid risker där avsnittet avser 

behandla upplevelsen av risker vid larm eller på annat sätt skarpa situationer där personen 

ifråga medvetet utsätts för en risk som är bunden till platsen eller situationen i sig så som 

mötet med en person med vapen, trafikolyckor eller pågående brott. Att riskerna behandlas på 

detta sätt är på grund av att det är en förutsättning att det finns en medvetenhet för risken i sig 

för att respondenterna ska ha upplevt en reaktion och också kunna uttala sig om hur denna 

reaktion upplevs.  

 

Vid analys och detta har jag likt föregående avsnitt valt att bemöta frågeställningen genom att 

presentera de centrala likheterna i respondenternas utlåtande, men också ta upp det som anses 

vara av väsentlig skillnad respondenterna emellan. Vidare kommer tänkbara förklaringar och 

möjliga orsaker till dessa likheter och skillnader redogöras för. Återkommande begrepp och 

fraser som varit av betydelse för att kunna besvara frågeställningen är sådana som 

upphetsning, spänning, adrenalin och fokus. För att göra avsnittet så tydligt som möjligt och 

 Liten arbetserfarenhet Stor arbetserfarenhet 

Upplevd storlek av risk Stor risk Liten risk 
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underlätta för läsarens förståelse har dessa begrepp och fraser delats in i dimensionerna 

emotionella reaktioner och fysiska reaktioner.  

 

4.2.1 Likheter  

 

Fysiska 

På frågan hur det känns när man får ett larm och vet att man kan komma att ställas inför en 

potentiell fara gavs svaret: 

 

Det är ungefär som att du får en hink med kallvatten över dig eller om du 

hoppas i ett kallt bad. Allt annat blir liksom oviktigt på något vis och så får du 

massa adrenalin i kroppen så det är det enda som är intressant helt plötsligt 

-Berlin 

 

Den fysiska reaktion som utspelar sig i kroppen vid upplevelsen av fara eller hot kallas för 

kamp-flykt responsen, vilken berörs mer ingående under avsnitt 2.3 (Trimpop 1994, s 38). 

Den responsen går i grova drag ut på precis det som respondenten så målande beskriver; 

personen upplever ett hot eller en fara och kroppen reagerar på hotet genom att frigöra 

stresshormon, däribland adrenalin, vilket får kroppen att agera alert och fokuserat. Adrenalin 

fungerar på samma sätt för alla människor och det är adrenalinet som får oss att agera och 

därmed antingen gå till ”kamp” mot faran eller fly från faran. Brandmän och poliser går mot 

den faran som andra människor normalt sett springer från. Deras fokus ligger alltid på att 

bemästra den situation som andra larmat om hjälp för att de inte klarar av att hantera dem 

själva.  

 

Respondenterna beskriver att de alltid är skärpta när de åker på larm eller när de ställs inför en 

svår och riskfylld situation. Det finns ingen tid för personlig eftertanke utan bara fokus på vad 

man kan komma att mötas av på platsen och hur man ska bemästra det. De beskriver också att 

de har ett väldigt stort ansvar att bedöma de risker som de möts av på platsen och alltid väga 

dess vinster och eventuella förluster mot varandra. En brandman beskriver att det ibland kan 

vara svårt att få alla genomföra säkerhetsåtgärder som finns så som att ta på sig skyddssele 

eller liknande då många istället vill springa direkt och genomföra sitt jobb direkt utan att 

eliminera så många av sina egna risker som möjligt först.  

 

Flera av respondenterna berättar om situationer de hamnat i och ställts inför där de inte alls 

under själva händelseförloppet haft några andra tankar än på att jobbet ska genomföras till 

varje pris att de först efteråt reagerat såväl fysiskt som psykiskt på det inträffade och först då 

reflekterar över storleken av risken som man själv utsatt sig för. En brandman berättar om ett 

larm då personen i fråga var yngre och brandmansyrket ännu var en sammanslagning av både 

brandman och ambulansman, att de kört väldigt fort och många mil över 

hastighetsbegränsningen med ambulansen till sjukhuset då man hade med sig en person som 

var väldigt illa skadad av en trafikolycka. Inte under hela färden reflekterade respondenten 
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över sitt risktagande utan upplevde i själva verket att man hade koll på läget men först efteråt 

sa kroppen ifrån. 

 

När jag kom till akuten och lastade av och släppt ansvaret för den skadade så 

började knäna skada på mig och jag blev alldeles kall för då insåg jag vad jag 

hade utsatt mig för. 

-Beirut 

 

Riskerna i trafiken är den som respondenterna själva benämner som den största och mest 

frekventa risken i sitt arbete då den måste tacklas så väl vid trafikolycka som vid uttryckning 

på larm. En polis berättar om hur man åkt på larm i polisbil och på väg dit själv råkat ut för en 

viltolycka.  

Man har ju bråttom till ett jobb så man får kliva ut och dra bort det från vägen, 

anmäla och åka vidare helt enkelt, och fokusera på jobbet. När man kom hem 

sen så hade man inte riktigt hunnit bearbeta det utan det kom i efterhand och då 

kunde det bli lite överväldigande 

-Paris 

 

 

Emotionella 

Adrenalinet fungerar som ovan nämnt likadant för alla människor och hjälper oss att agera 

alert och fokusera vid fara eller hot. Hur vi upplever adrenalinet och hur det får oss att känna 

är däremot helt individuellt. Att respondenterna är sådana som går till kamp och inte flykt när 

de stöter på dessa typer av risker i sitt arbete är redan förklarat under föregående avsnitt. Vad 

som avgör huruvida en person går till kamp eller flykt vid en fara är beroende på hur faran får 

oss att känna. Apter (1982 refererad till i Trimpop 1994, s 101) har redogjort för att det finns 

risker som kan upplevas som obehagliga för oss, och risker som kan upplevas som behagliga.  

Att respondenterna alltid går mot de faror som andra springer från indikerar på att de på något 

sätt ser riskerna som behagliga. De beskriver också att när adrenalinet utsöndras i kroppen ger 

det mer än bara en fysisk reaktion utan det ger också en upplevelse av upphetsning och 

spänning att de äntligen ska få jobba.  

 

Man får ju ett adrenalinpåslag och går igång liksom och man tycker dels att det 

är spännande och dels så börjar man fundera på vad det är man är på väg till och 

vad man kommer att mötas utav på platsen 

-Peking 

 

Utifrån Apters tankar om olika typer av risker finns också tankar om vilken sinnesstämning en 

person befinner sig i vid risktagande. Detta illustreras genom bilden nedan, vilken också 

återfinns under avsnitt 2.2.3. 
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Figur 1, egen översättning av Apter 1982, refererad i Trimpop 1994, s 101. 

 

Utifrån denna illustration går det att placera dem under kategorin paratelic mode, som 

kännetecknas av spänning vid hög grad av upphetsning. I kontrast till detta upplever 

respondenterna ofta uttråkning när de har låg grad av upphetsning och de beskriver att det 

finns en längtan att få jobba och göra det som man egentligen finns till för.  En av 

respondenterna redogör för att man inte vill säga att det är kul när det händer olyckor, men 

samtidigt så upplevs yrket som ”kul”, eller intressant, spännande och varierande. Och trots det 

faktum att det inte är olyckor och elände som gör arbetet kul så är det när de får vara med och 

arbeta vid sådana situationer som arbetet fullgör sin nytta såväl för samhället och de drabbade 

men också för de anställda själva.  

 

4.2.2 Skillnader 

Precis som vid behandlingen av första frågeställningen så föreföll det i grova drag finnas 

mycket likheter i respondenternas uttalanden, berättelser och agerande. Dock så visade det sig 

även i behandlingen av vilka reaktioner som utspelar sig vid risktagande också finnas 

skillnader gällande upplevelsen och intensiteten av vissa emotioner. Det tycks finnas 

tendenser till att dessa skillnader hör samman med respondenternas ålder och 

arbetslivserfarenhet.  

 

Att det upplevs som spännande, att man drabbas av en adrenalinkick och att man vill sätta 

igång och jobba är reaktioner som redan konstaterats och dessa är överensstämmande 

reaktioner hos de deltagande i studien. Vad som skiljer de deltagande åt är däremot att de 

respondenter som är av yngre ålder säger sig uppleva att de situationer som är farligare än 

andra också är de situationer som är mer spännande. Dessa personer säger sig också ha en 

större önskan om att få åka på större larm, något som de av högre ålder och längre 

arbetslivserfarenhet inte alls är benägna att hålla med om. En yngre respondent säger: 

 

Man snäppar ju upp sig när man vet att det kan bli allvarligt så det är ju mycket 

mer spännande att åka på ett skarpt inbrottslarm där du kan ta någon på bar 

gärning än om det har varit en inbrott tidigare och man inte vet om det finns 

några gärningsmän kvar på platsen utan du kanske bara får säkra spår 

-Prag 

 

Den yngre respondenten säger vidare att spänningskänslan säkert kan höra samman med att 

situationen är farlig. De äldre respondenterna säger att de förhåller sig till alla larm och risker 

Telic mode 

Paratelic mode 

Låg grad av upphetsning Hög grad av upphetsning 

Avslappning (behagligt) 

Uttråkning (obehagligt) 

Rädsla (obehagligt) 

Spänning (behagligt) 
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på samma sätt och att känslan av hur farligt någonting är inte är det centrala. Det finns också 

en skillnad i vilket typ av larm eller jobb som man kan önska få åka på där de äldre 

respondenterna vidhåller att alla larm behandlas på samma sätt och med samma inställning 

medan de yngre säger att de hellre önskar åka på större larm vilket därmed också kommer 

innebära att de kan komma att utsätta sig själva för större risker. Tänkbara förklaringar till 

detta skulle kunna en enkel sådan som att det enligt tidigare studier påvisats att yngre personer 

är mer riskbenägna än äldre och att attraktionen och spänningen därmed ökar i takt med att 

risken ökar. Denna förklaring fungerar då vi förhåller oss till att det är så att de unga i högre 

grad än äldre vill utsätta sig för farliga situationer och att faran är det centrala i det hela. Detta 

skulle kunna illustreras genom bilden nedan. 

Tabell 4, grad av spänning vid farliga situationer 

 

Att de yngre har en önskan om att få åka på större brott, något som de äldre inte har, skulle 

kunna tänkas kopplas till att de större brotten ofta är farligare och därmed också skulle 

innefatta mer spänning för dem. Att söka denna typ av spänning förefaller vara 

överrensstämmande med Zuckermans (2015, s 11) föreställning om att vissa personer har ett 

ständigt behov av att uppleva nya spännande känslor, erfarenheter och upplevelser så till den 

grad att de är villiga att utsätta sig själv för risker för att nå dem. Dessa personer kallar han för 

sensationssökare. Om det finns en skillnad gällande ålder och grad av sensationssökning så 

skulle denna kunna illustreras enligt bilden nedan. 

Tabell 5, grad av sensationssökning 

 

Under behandlingen av föregående frågeställnings resultat, avsnitt 4.1, konstaterades att de 

yngre i högre grad än dem äldre upplever att utsätter sig själva för stora risker. Det gavs två 

möjliga förklaringar till denna företeelse där den ena var att förhålla sig till att det är så att 

yngre utsätter sig själva för större risker, och där den andra var att de äldre inte längre 

upplever riskerna som stora till följd av sina långa arbetslivserfarenhet inom yrket. Det skulle 

kunna vara möjligt att på samma sätt ifrågasätta huruvida åldern i sig spelar in på 

respondenternas önskan om att få åka på större larm eller om det har att göra med deras 

arbetslivserfarenhet. 

En yngre respondent säger: 

 

Det vi finns till för att göra, det gör vi ju egentligen väldigt sällan i och med att 

de här stora larmen sällan sker. Men det gör ju också att när de väl sker så vill 

man vara förberedd så mycket som möjligt så att man är duktig på det 

-Bryssel 

 Yngre Äldre 

Grad av spänning vid 

farliga situationer 

Hög grad Låg grad 

 Yngre Äldre 

Grad av sensationssökning Hög grad Låg grad 
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Utifrån detta finns det möjlighet att förklara de yngre respondenternas önskan om att åka på 

större larm som en önskan om att få mer erfarenheter för att kunna bli allt bättre på sina jobb, 

snarare än att längta efter risker och fara. Detta skulle istället kunna illustreras genom bilden 

nedan 

Tabell 6, önskan om att få åka på större larm än små 

 

 

4.3. Vad är orsaken till att de anställda anser risktagandet värt att ta? 

Det finns två orsaker som respondenterna benämner som kritiska för huruvida risktagandet är 

värt att ta eller inte, där den första och största orsaken är möjligheten att hjälpa andra, och den 

andra att man gör det tillsammans med en eller flera personer som man litar på, känner 

trygghet, tillit och samhörighet till. Vad dessa orsaker i sig egentligen grundar sig i för den 

enskilde utföraren och vad det innebär för dem kommer att redogöras för i följande avsnitt 

under kategorierna hjälpande och gemenskapen till kollegor. Vid besvarandet av denna 

föreställning har såväl likartade som olikartade företeelser och beskrivningar förekommit i 

olika sammanhang men dessa drivs inte av några centrala mönster mer än individuella och 

personliga skiljaktigheter. Därför kommer i följande avsnitt inte redogöras för likheter och 

skillnader mellan respondenternas bakgrundsvariabler likt tidigare frågeställningar då det i 

detta avseende inte återfunnits några mönster mellan dessa i förhållande till respondenternas 

svar.  

 

4.3.1 Hjälpandet 

Att hjälpa andra har varit av central vikt vid såväl respondenternas val av yrke, sättet de 

beskriver sin personlighet på och också den största orsaken till att de anser sitt risktagande 

värt att utföra. De har en stor vilja att göra skillnad och göra rätt för såväl samhälle som 

individer. Förmågan att vilja göra rätt skulle kunna förklaras av respondenterna drivs av ett 

starkt rättspatos, vilket innebär att de drivs av en stark känsla och medkänsla för vad som är 

rätt och fel och sedan agerar utifrån den (ne, 2019). Hjälpandets karaktär har berörts under 

avsnitt 4.1 där det diskuteras för om hjälpandet är av altruistisk eller egoistisk karaktär men 

oavsett sådan så förefaller hjälpandet vara en drivkraft för de anställda och leda till att de 

upplever någon form av tillfredsställelse. Beroende på var den tillfredsställelsen av hjälpandet 

återfinns är det möjligt att urskilja om respondenterna drivs av inre eller yttre 

motivationsfaktorer. Detta kommer att redogöras för nedan. 

 

Hjälpandet leder till inre motivation 

Inre motivationsfaktorer är sådana som utgörs av att motivationen uppstår i själva handlandet 

eller genomförandet av uppgiften och att det på ett eller annat sätt leder till en känsla som är 

 Liten arbetserfarenhet Stor arbetserfarenhet 

Önskan om att få åka  

på större larm än små 

Önskan Ingen önskan 
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åtråvärd eller tillfredsställande i sig själv (Chmiel et, al 2017, s 364). Om hjälpandet leder till 

att det känns tillfredställande och bra för den som utför den hjälpande handlingen kan man 

alltså klassa det som att handlingen drivs av en inre motivation. Detta skulle kunna vara fallet 

för våra respondenter som berättar om hur det känns när de får vara med och hjälpa andra och 

att det får dem själva att må bra. 

 

Den där känslan i kroppen när du vet att du gjort någonting bra. Att du kommer 

hem från ett larm och vet att allt fungerade precis så som det är tänkt att fungera 

och du vet att du gjort en bra insats. Det är en god känsla.  

-Berlin 

 

 

Hjälpandet leder till yttre motivation 

I kontrast till de inre motivationsfaktorerna finns också yttre sådana (Chmiel et, al 2017, s 

364). När de inre faktorerna är sådana som leder till inre tillfredsställelse av själva handlandet, 

är de yttre sådana som leder till ett tillfredsställande tillstånd till följd av en yttre åverkan som 

är skilt från själva handlandet i sig. Detta är aktuellt om hjälpandet leder till någonting mer än 

bara tillfredsställelsen av hjälpandet i sig.  

 

Det är vid det riskfyllda som man får stark bekräftelse, alltså är det lite extra 

farligt för oss så är det ju ofta för att man hjälper någon och lyckas man då med 

det så finns det väldigt mycket bekräftelse i det 

-Bryssel 

 

Det kan påvisa att de inte bara finns ett behov av att göra rätt utan det finns också ett behov av 

att andra uppmärksammar och bekräftar agerandet som rätt. Om en tillfredsställelse 

uppkommer till följd av att man får beröm och bekräftelse för sin hjälpande insats är detta en 

yttre motivationsfaktor då denna drivs av någonting skilt från handlingen i sig.  

 

4.3.2 Gemenskapen till kollegor 

Gemenskapen och möjligheten att arbeta tillsammans med andra har också, likt behovet att 

hjälpa, varit av central betydelse vid såväl val av arbete och en av orsakerna till att riskerna 

som arbetet medför är värda att ta. Både som polis och som brandman innefattar arbetet att 

man arbetar nära sina kollegor och att kollegorna är en stor del av utförandet av arbetet. För 

att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant framgångsrikt sätt som möjligt så 

måste de ha ett tydligt samarbete med ömsesidig förståelse så att alla kan känna sig trygghet 

och tillit. Om man upplever denna trygghet, tillit och ömsesidighet mellan sig själv och sina 

arbetskollegor kan det klassas som att uppleva samhörighet med gruppen. 

 

Det finns en lagkänsla och kombinationen av våra olikheter gör att vi blir starka 

som grupp och det känns familjärt att jobba ihop på det här sättet. Den 
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gemenskapen som man får med varandra här känns speciell 

-Beirut 

 

Upplevelsen av att känna samhörighet med en grupp är enligt Ryan och Deci (2000, refererad 

till i Chmiel et, al 2017, s 359) en av tre grundläggande faktorer för att uppnå inre motivation, 

vilket behandlats i avsnitt 4.3.1 och kan därför lättare göra det begripligt att förstå varför 

gemenskapen till kollegorna spelar en sådan stor och avgörande roll för respondenterna och 

deras sätt att förhålla sig till sina arbetsuppgifter.  

 

 

5. Slutsatser och diskussion 
I denna avslutande del av studien kommer sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i att 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Är det möjligt att urskilja centrala personlighetsdrag hos de anställda 

inom yrket? 

Det är möjligt att urskilja centrala personlighetsdrag hos de anställda i studien där främst tre 

personlighetsdrag var utmärkande och gemensamma för de deltagande. Dessa tre var behovet 

av att hjälpa andra, gilla att jobba i grupp, samt vara hängiven sin sitt yrke. Ett 

personlighetsdrag riskbenägenhet framträdde också hos de anställda men där i olika grad 

beroende på ålder och arbetslivserfarenhet där det visade sig att de yngre respondenterna var 

av upplevelsen att de utsätter sig själva för, för stora risker i sitt arbete medan de äldre i 

studien hade en helt skild upplevelse kring att de så gott som aldrig utsatte sig själva för, för 

stora risker. Utifrån detta är det möjligt att se vissa likheter mellan Mitchell och Brays teori 

kring att personer inom räddningstjänsten har en viss likhet gällande uppsättningen av 

personliga egenskaper. Att det redan finns tidigare forskning gjord på området och att denna 

förefaller visa på ett liknande resultat kan göra det allt mer troligt att resultatet går att 

återfinnas i bredare utsträckning än bara hos de aktuella respondenterna. Mitchell och Bray 

menar att personlighetsdragen är avgörande för valet av yrke och är sådana drag som 

personen besitter redan innan denne kommer till arbetsplatsen. Huruvida detta är fallet här är 

dock omöjligt att svara på och det är därför också möjligt att tänka att de påvisade likheterna i 

respondenternas personligheter är skapade genom en socialiseringsprocess där de formats 

efter yrkets dominerande kultur.  

 

5.2 Vilka reaktioner utspelar sig hos de anställda när de befinner sig i en 

riskfylld situation? 

De anställda drabbas av både fysiska reaktioner och emotionella reaktioner då de befinner sig 

i en riskfylld situation. De upplever en adrenalinkick i kroppen som gör att de kan fokusera på 

sitt arbete som känns spännande. Risken i sig upplevs sällan som för farlig förrän efter den är 

genomförd. De yngre respondenterna säger att större larm och risker ofta är mer spännande än 

små och att graden av hur farligt det är möjligen kan spela in i den upplevelsen. De äldre 



41 

 

respondenterna delar inte denna uppfattning utan menar istället att alla larm upplevs och 

behandlas på samma sätt, samt att faran aldrig är det centrala. De yngre menar också vidare 

att det finns en önskan om att åka på de larm som kan ses som större, medan de äldre inte 

uttrycker att det skulle vara att föredra. Det går att se att de fysiska reaktionerna visar sig på 

samma sätt hos respondenterna men att det är den emotionella upplevelsen av dem som avgör 

hur spännande och givande situationen är.  

 

5.3 Vad är orsaken till att de anställda anser risktagandet värt att ta? 

Två centrala orsaker redogjordes för gällande orsaker till att risktagandet är värt sin insats 

vilka var hjälpandet och gemenskapen till kollegor. Studien har redogjort för olika typer av 

hjälpande beteende där det beroende på vem det avser gynna antingen kan klassas som 

altruistiskt eller egoistiskt. Beroende på om hjälpandet i sig leder till tillfredsställelse eller en 

yttre åverkan till följd av hjälpandet leder till tillfredsställelse är det också möjligt av att 

avgöra vilken typ av motivationsfaktor som är den drivande. Faktum är att det är näst intill 

omöjligt att säga att det hjälpande beteendet som de deltagande utför är varken det ena eller 

det andra då det oavsett orsak ger ett gynnande utfall för samtliga inblandade. Huruvida 

hjälpandet drivs av inre eller yttre motivationsfaktorer är också svårt att säga då det ena inte 

behöver utesluta det andra. Så länge det hjälpande beteendet utförs i den bästa möjliga mån är 

det att anta att de anställda har tillräckligt bra förutsättningar för att vara drivna till sitt jobb. 

En ytterligare drivkraft i arbetet och den andra orsaken till att de är beredda att utsätta sig för 

de risker som arbetet kräver är för att de gör det tillsammans med kollegor som de känner 

samhörighet och tillit till. Denna faktors viktiga avgörande på de anställdas motivation och 

trivsel kan vara en viktig sådan att uppmärksamma för arbetsgivare då det är av väsentlighet 

för deras arbete från exempelvis personalvård till rekryteringsprocess.  

 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Att undersöka de anställdas upplevelser av risker på arbetsplatsen har varit mycket intressant 

och lärorikt. Det har varit av stor glädje att ta del av respondenternas upplevelser och 

berättelser. Det finns tidigare forskning inom yrkesområdet där man främst behandlar 

motivation på arbetsplatsen. I dessa undersökningar ses motivationen ofta ligga skilt från 

själva arbetsuppgiften och upplevelsen ut av den. Mer sällan i undersökningar återfinns 

riskerna i arbetet och hur de egentligen upplevs av de som tar dem, mer än att risker per 

definition är förenat med fara och därmed också förenat med någonting negativt. Även om 

respondenterna i undersökningen är medvetna om samma definition och uttrycker att det är av 

högsta vikt att vara riskmedveten och bedöma risker verkar det ändock som att riskerna 

medför någonting som respondenterna inte verkar vilja vara fullständigt utan. Respondenterna 

verkar eftersträva och längta efter den spänning som riskerna medför och de verkar trots att de 

inte önskar att någon ska fara illa ändå vilja vara där när det sker för att få delta och hjälpa till. 

I vidare forskning inom området skulle det vara av intresse att fördjupa sig i de reaktioner 

som utspelar sig hos de anställda för att kunna uttala sig om motivationen i själva utförandet 

av arbetet istället för att se motivationsfaktorerna som någonting skilt från situationen och 

handlingen i sig. 



42 

 

Referenser 

 

Arbetsmiljöupplysningen (2019): Polis. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Polis/ (2019-03-07) 

 

Aspers, P (2007): Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

 

Axelsson, B & Thylefors, I. (2018): Arbetsgruppens psykologi. Lettland: Natur och kultur 

 

Blideltidsbrandman (2019): Det här behöver du klara av. [Elektronisk]. Tillgänglig:  

http://blideltidsbrandman.nu/vad-behoevs/ 2019-06-08 

 

Borg, B & Westerlund, J. (2012): Statistik för beteendevetare. Malmö: Liber AB. 

 

Brandfacket (2018): Cancerrisk hos brandmän. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://brandfacket.se/download/cancerstudier/Cancerrisk%20hos%20brandm%C3%A4n.pdf 

(2019-04-11) 

 

Brehm, S., Kassin, M & Fein, S. (2002): Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin 

Company 

 

Cervone, D & Pervin, L, A. (2014): Personality Psychology. Hoboken: Wiley & Sons.  

 

Chmiel, N., Fraccaroli, F & Sverke, M. (2017): An Introduction to Work and Organizational 

Psychology. (3., uppl.). Chichester: John Wiley & Sons. 

 

Dagens nyheter (2018): Polisbil voltade under biljakt. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisbil-voltade-under-biljakt-1/ (2019-05-06)  

 

Enander, A. (2002): ”Människors förhållningssätt till risker, kriser och olyckor”. 

[Elektronisk]. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillgänglig: 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28762.pdf (2019-06-09) 

 

Enander, A & Johansson, A. (2002): ”Säkerhet och risker i vardagen”. [Elektronisk]. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillgänglig: 

https://rib.msb.se/filer/pdf/17736.pdf (2019-06-09) 

 

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Polis/
http://blideltidsbrandman.nu/vad-behoevs/
https://brandfacket.se/download/cancerstudier/Cancerrisk%20hos%20brandm%C3%A4n.pdf
https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisbil-voltade-under-biljakt-1/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28762.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/17736.pdf


43 

 

Framtid (2019): Brandman. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.framtid.se/yrke/brandman 

(2019-03-07) 

 

Hugh, E. (2016):” The Helping Personality”. [Elektronisk]. Practical theology, 49(1), 2-17 

 

Karlstads universitet (2018). GDPR för studenter. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter (2018-02-15) 

 

Klee, S & Renner, K. (2013): ”In search of the ”Rescue Personality”. A questionnaire study 

with emergency medical services personnel”. [Elektronisk]. Personality and individual 

differences, 54 (5), 669-672 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2017): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lantz, A. (2013): Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Lester, D. (1993): ”Why do people become police officers: a study of reasons and their 

predictions of sucess”. [Elektronisk]. Journal of police science and administration. 11(2), 170-

174) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009): Om utbildnings skydd mot 

olyckor.[Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/Om-utbildningen/ 

2019-06-08 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011): Skadebild och säkerhetsarbete bland 

ungdomar och yngre vuxna. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25987.pdf (2019-04-19) 

 

Ne (2019): Patos. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/patos (2019-05-09) 

 

https://www.framtid.se/yrke/brandman
https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot-olyckor/Om-utbildningen/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25987.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/patos


44 

 

Nwt (2018): Brandman dog under släckning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.nwt.se/2018/05/31/brandman-dog-under-slackning/ (2019-03-07) 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2012): Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Polisen (2019): Polisutbildningen. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://polisen.se/om-

polisen/bli-polis/polisutbildningen/ (2019-06-09) 

 

Polisen (2019): Polisyrket. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://polisen.se/om-polisen/bli-

polis/polisyrket/ (2019-03-07) 

 

Psykologiguiden (2019): Arousal. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=arousal (2019-04-04) 

 

Riksdagen (2018): Polisens svåra arbetssituation. [Elektronisk]. Tillgänglig:  

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/polisens-svara-

arbetssituation_H510299 (2019-06-09 

 

Räddningsverket (1998). Rökdykning- studier av människa och miljö – metod och teknik. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://cursnet.srv.se/clm/publikationer/filer/rokdykning-studier-av-

manniska-och-miljo-metod-och-teknik-srv1998.pdf (2019-06-09) 

 

Salters-Pedneault, K, Ruef, A & Orr, S. (2012): ”Personality and psychophysiological profiles 

of police officer and firefighter recruits”. [Elektronisk] Personality and individual differences. 

49(3) 210-215. Tillgänglig: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910001716 (2019-06-09) 

 

Statistiska centralbyrån (2017): Arbetskraftsundersökningar. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-

aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/ (2019-03-07) 

 

https://www.nwt.se/2018/05/31/brandman-dog-under-slackning/
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisutbildningen/
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisutbildningen/
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisyrket/
https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisyrket/
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=arousal
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/polisens-svara-arbetssituation_H510299%20(2019-06-09
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/polisens-svara-arbetssituation_H510299%20(2019-06-09
http://cursnet.srv.se/clm/publikationer/filer/rokdykning-studier-av-manniska-och-miljo-metod-och-teknik-srv1998.pdf%20(2019-06-09
http://cursnet.srv.se/clm/publikationer/filer/rokdykning-studier-av-manniska-och-miljo-metod-och-teknik-srv1998.pdf%20(2019-06-09
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910001716
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/


45 

 

Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E & MacGregor, D. G. (2004): ”Risk as Analysis and Risk 

as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality”. Risk Analysis. 

24(2) 

 

Svenska polismäns minnesportal (2018). Minnessektionen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.spmp.se/site2/index.php (2019-06-09)  

 

Sveriges television (2018): Elbilsbatterier – ny utmaning för brandkåren. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/elbilsbatterier-ny-utmaning-for-

brandkaren (2019-06-09) 

 

Trimpop, R. M. (1994): The Psychology of Risk Taking Behavior. Amsterdam: Elsevier 

Science 

 

Vetenskapsrådet. (2011): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Wilde, G. (1998): ”Risk homeostasis theory: an overview”. Injury prevention. (4) 9-91 

 

Zuckerman, M. (2015): Sensation seeking – beyond the optimal level of arousal. London: 

Psychology Press. 

 

 

http://www.spmp.se/site2/index.php
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/elbilsbatterier-ny-utmaning-for-brandkaren
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/elbilsbatterier-ny-utmaning-for-brandkaren
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


46 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Uppvärmning/bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat med detta? 

- Har du arbetat med någonting annat tidigare?  

Om ja, vad fick dig att byta? 

- Hur gammal är du? (För att få ett förhållande till hur lång tid av personens liv den 

arbetat med detta) 

Huvudfrågor 

- Berätta om hur det kommer sig att just du arbetar med detta. 

- Hur skulle du beskriva dig själv som person? (Engagerad, vill att det ska hända saker, 

behov av att hjälpa andra, samvetsgrann, risktagare). 

- Hur skulle du beskriva en perfekt brandman/polis? 

- Vad önskar du ska hända under en arbetsdag? 

- Vad önskar du inte ska hända under en arbetsdag? 

- Hur känner du när ni är på utryckning? 

- Hur ser du på de risker du utsätts för i ditt arbete? 

- Hur skulle du känna kring ditt arbete om du aldrig utsattes för några risker? 

- Har du någon gång befunnit dig i en situation där du känt fara för ditt liv? 

Om ja, hur fick det dig att känna? Skulle du kunna tänka dig att uppleva det igen? 

Om nej, hur tror du att du skulle reagera i en sådan situation? 

- Har det funnits tillfällen då du funderat på att byta jobb? 

Om ja, hur kommer det sig? 

Om nej, hur kommer det sig? 

- Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

- Vad uppskattar du minst med ditt jobb? 

- Berättar du för andra vad du arbetar med?  

Om ja, vilket respons får du? 

Om nej, hur kommer det sig? 

- Rekommenderar du andra att jobba inom detta yrke? 

- Hur ser du på din framtida yrkeskarriär? 

Hur kommer det sig? 
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Avslutning 

- Finns det någonting annat du vill ta upp? 

- Hur upplevde du intervjun? 

- Tack för att du tagit dig tid att medverka.  
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Bilaga 2 – följebrev 

Undersökning om upplevelsen av att arbete med ett riskfyllt arbete 

Hej! 

Jag är studerande inom ämnet arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och ska nu skriva mitt 

examensarbete. Detta arbete skrivs med syftet att få en djupare förståelse hur människor vilka 

arbetar med riskfyllda arbeten känner och tänker kring att arbeta med just detta. För att kunna 

ta reda på detta kommer 6-10 intervjuer hållas med personer vilka innefattas inom denna 

arbetsgrupp. Intervjuerna beräknas ta mellan 40-60 minuter, och spelas under tiden in. När 

intervjun avslutats transkriberas materialet och samtliga personuppgifter avkodas så att 

materialet inte längre är spår-eller kopplingsbart. Såväl ljudfil som transkribering förstörs 

efter att resultatet sammanställts i en uppsats och därefter godkänts. Uppsatsen lämnas in till 

mina lärare vid Karlstads Universitet där den granskas och betygsätts. Efter erhållande av 

godkänt betyg publiceras den på www.diva-portal.org.  

Undersökningen är konstruerad i enlighet med forskningsrådets fyra etiska principer gällande 

samtycke-, nyttjande-, information- och konfidentialitetskravet. Att delta i studien är 

fullständigt frivilligt och du som deltagande har rätt att avbryta din medverkan när helst du 

önskar, utan att behöva ange skäl för det. I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR krävs 

att du som deltagande lämnar din underskrift för att bekräfta samtycke till att delta. 

Samtyckesblanketten förvaras i ett förseglat kuvert och lämnas till min handledare så att inga 

obehöriga kan ta del av den.  

Karlstads universitet informerar: 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor om undersökningen får du gärna kontakta mig eller min handledare.  

 
Med vänlig hälsning                  

Student    Handledare 

Freja Östby Jansson   Lars Ivarsson 

Frejjans101@student.kau.se  Lars.ivarsson@kau.se 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:Frejjans101@student.kau.se
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Bilaga 3 – samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

  

Samtycke till att delta i studien: En kvalitativ undersökning om upplevelsen av att arbeteta 

med ett riskfyllt arbete. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

………………………………………………………………  

Underskrift  

 

 

………………………………………………………………  

Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………… 

Ort och datum  

 

 

 

 

 

Student     Handledare 

Freja Östby Jansson   Lars Ivarsson 

Frejjans101@student.kau.se   Lars.ivarsson@kau.se  
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